ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๔,๑๓๒ คน ขาดสอบ ๑,๒๐๘ คน คงสอบ ๑๒,๙๒๔ คน สอบได้ ๖,๓๐๗ คน สอบตก ๖,๖๑๗ คน (๔๘.๘%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงหทัยรัตน์ จรูญกูล

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงอณุภา

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงอรทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงสุทธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายอาทิวราห์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงนฤภร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงพรทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงพิมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กหญิงนิชานาถ
เด็กหญิงมัทนา
เด็กชายวราเทพ
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กหญิงกุลฉัตร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐ เด็กหญิงธัญสุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายเมธาสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กชายราชันย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงสิริภาภรณ์

สมเสนาะ
ปฏิบูรณ์
บุญมีรักษ์
ขจรกลิ่น
สงวนทรัพย์
สมัครการ
ประวันนา
สงวนทรัพย์
ดวงสว่าง
มูลสิน
นนท์พละ
ทวาภพ
พรมวัง
คำสา
บุญใหญ่
กลิ่นกุหลาบ
เข็มเพ็ชร
วัฒนาราช
บุญงาม
เหตุเกศ
ไวยะกัน
สงวนทรัพย์
สุทธิเลขล้อม

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอินทิรา จันทาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงกนกอร เสนาะวาที
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยิ้มกลำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กหญิงกัลยกร จันทร์อ่อน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กชายฉัตรนครินทร์ ประสาทศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กชายพีรพัฒน์ งอกงาม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑ เด็กชายภูมิรพี
อุปถัมภ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กหญิงสุกัญญา แจ่มสกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กหญิงชลธิชา ใจเพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงปทิตตา ชะนิวงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงฐิติรัตน์ พงศ์นันทวรรธ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กหญิงนภาภัทร เนียมศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กหญิงวริศรา ขยันการ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงชลธิชา เติมสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงทิพปภา สุขวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กหญิงนนท์ธิดา นารีบุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กชายนัทธวัฒน์ ศรไชย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงพรทิพา ธรรมสัตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓ เด็กหญิงภัคพร
ชัยศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กชายวรชิต
ขาววงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงวริศรา แดงโทน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กชายศิวมินทร์ กุลวงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทาตระกูล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘ เด็กหญิงหรรยดา สิงห์สู่
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙ เด็กชายอนุสรณ์ เลิศพิทักษ์สกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กหญิงกนกนภา เสียวคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กหญิงกนกอร มุขรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒ เด็กหญิงกฤษขนิษฐา สาระภี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงนิยดา
เรืองศิลป
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔ เด็กชายพัสกร
จำปาสด
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงธมลวรรณ ธรรมสัตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงศิยาลักษ์ คำพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงแจ้งมีสุข สุดพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงอภิชญา สุขหอม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กชายกรกฎ
ค้างคาว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดหนองปลาปาก
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงกัญญาพร ทำนุ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗

เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงโสภิตนภา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงลออรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงวรรณชนก

เด็กชายสุริยะ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐ เด็กหญิงอชิรญา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑ เด็กชายดฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กชายธนพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓ เด็กหญิงประภาสิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กหญิงพิมพ์วิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กหญิงวัลลภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กหญิงอาริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘ เด็กหญิงนริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙ เด็กหญิงเพ็ญนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กหญิงสมิตานัน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑ เด็กหญิงกิตติญา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงหทัยชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓ เด็กหญิงนัทกร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔ เด็กหญิงสิรินทร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงกานต์ทิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กหญิงชลธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงรินลณา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กชายศรัทธา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงอินทิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กหญิงคชามาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กชายชลัมพล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงญาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กชายธนาดล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

มีสติ
นาเจิมทอง
พูลภาพ
สุวอ
โคตรขาว
นกแก้ว
ยืนนาน
ศูนย์กลาง
นาสารี
สิตะวรรณ์
แนวจำปา
โนวุฒิ
ชนกคุณ
ประสมทอง
สมตัว
พิลาบุตร
ชนกคุณ
วงศ์คำ
จอมหงษ์
อบอุ่น
จอมหงษ์
สายแวว
ประคำสี
ภักดีล้น
ฤทธิทิศ
ชูกลิ่น
คงศร
ทองอ่อน
สีม่วง
การกล้า
ชูกลิ่น
สายแวว
ธุพา
สีม่วง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕ เด็กหญิงแพรวพราว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖

เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสหพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุรัฐติกาล
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงปานระวี
เด็กหญิงปาริฉัตต์
เด็กชายผู้พิทักษ์
เด็กชายพร้อมบุญ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗ เด็กหญิงศิริวรรกัลยา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘

เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายฤชากร
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายทัพเทวัญ
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กหญิงปลายรุ้ง
เด็กชายพสุธร
เด็กชายพิริยะ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงสิริมล
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุประดิษฐ์
เด็กหญิงอาริยา
เด็กชายกรรศร
เด็กชายกิติกร
เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายดนัย

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗

นามสกุล
สิงห์น้อย
ศรีธรรม
ตรีรัตน์
สัตยากุล
ณรงค์พันธ์
ทองแพรว
วงศ์อุดม
สุขสุวรรณ
ชานิตย์
เฉี่ยงฉิน
นันแพง
ศรีชัยมูล
จิตต์สิงห์
การกล้า
สิงห์ขันธ์
ชิณแสน
หงษ์ทอง
จิตหาญ
หอมหวล
แสงตันชัย
สุขใส
สงครามภักดี
อยู่สุข
อยู่สุข
ใจมนต์
เติมวารี
ลาพ้น
ดวงแก้ว
บรรพต
ศรีทาภัก
ละมูล
บรรทร
วันดี
นิยมวงศ์
สิตะเสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมุก

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมุก

๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธนา
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพชร
เด็กชายโพคิน
เด็กชายรังสิมันฒ์
เด็กหญิงสิริกัลยา
เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายนฤเศรษฐ์
เด็กชายประกาศิต
เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กหญิงพิชชา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายเกษทิพย์
เด็กชายชัยยุทธ
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงชยุดา
เด็กหญิงตุลาพร
เด็กชายธงชัย
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอรรถชัย
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงจิลดา
เด็กหญิงทัศสุนีย์
เด็กหญิงนฤมล

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

นามสกุล
บรรพต
คำลือ
คำโฮม
สุหงษา
ยืดยาว
บัวลอย
ทิพรัตน์
ไนคุณ
บุษรากรณ์
วงค์ม่ัน
พรมหล่อ
นามวงษ์
สุบุญ
ตาแก้ว
ทองสุ
สายสุพรรณ์
ไร่อินทร์
ภูมิรินทร์
สีหาวัตร
สุรสร
ศรีทาพักตร์
สัตย์ธรรม
บุดดารวม
วาจาสัตย์
วันดี
บวรเศรษฐพร
พิบูรณ์
ชาวนา
แสนสุข
นามสิงห์
วิเศษวิสัย
แสวงสุข
จันตรี
ทองหมื่น
คำแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดหนองควายน้อย
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕ เด็กหญิงนลินนิภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงเบญญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖

เด็กชายพลพงษ์
เด็กหญิงพลอยรุ้ง
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายวรพงษ์
เด็กชายศิวพัฒน์
เด็กหญิงสิรภัทรา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุไรยา
เด็กหญิงอุไรพร
เด็กชายกฤษณะ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗ เด็กหญิงชนันท์ธรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายภควัณต์
เด็กหญิงอัมพวัน
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงดมิสา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงศุจินทรา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงภัทรสุดา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงชลินดา

นามสกุล
ทวีรักษ์
แฝงกลิ่น
ปลื้มธุระ
แสงกล้า
บุญเสมา
เพียผือ
ส่งเสริม
วงศ์เกย
แสงกล้า
ผูกรัก
แสงกล้า
แจ่มใส
สุวรรณกาญจน์
เวินชุม
วงษาเลิศ
ฟาชมพู
จันทป
ส่งเสริม
สืบเสาร์
แก้วทา
สายแวว
สายสมุทร
จันทป
ส่งเสริม
ปองกัน
จันพวง
สุดเสียงสังข์
บัวทอง
พรมสอน
บุญประชุม
จันทร์พวง
ส่งเสริม
บัวทอง
เลทุม
เชื้อประทุม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๕/๐๘/๒๕๕๒
๒๕/๐๔/๒๕๕๓
๑๔/๑๐/๒๕๕๒

๐๗/๐๔/๒๕๕๓
๑๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒
๒๑/๑๑/๒๕๕๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๒

๓๐/๐๕/๒๕๕๒
๐๑/๑๐/๒๕๕๒
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

๐๗/๑๒/๒๕๕๑

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
๐๗/๑๑/๒๕๕๑
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

๐๒/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

๓๑/๑๐/๒๕๕๑
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๐๗/๐๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๖/๒๕๕๑
๑๓/๐๓/๒๕๕๓

๓๐/๐๗/๒๕๕๒
๑๔/๐๘/๒๕๕๒
๑๖/๐๒/๒๕๕๓

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
๐๘/๐๒/๒๕๕๒

วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
วัดจานตะโนน
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านมะเขือ
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง
โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายปณชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓

เด็กชายปริณทร
เด็กหญิงปุณยาภา
เด็กหญิงรพีพักตร์
เด็กชายรัตภูมิ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณชัย
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิชญดา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔ เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายคณาธิป
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายธีรพัฒ
เด็กชายบุญยัง
เด็กชายพงศ์พล
เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล
จันทร์ทรง
สายพันธ์
ศรไชย
ภูคำสันต์
จันทร์พวง
พงษ์ด้วง
บังศรี
บุญสิงห์
บังศรี
สอนดี
เจริญผล
ธรรมโคตร์
ศรไชย
จันทร์ตรี
สายพันธ์
สุคนธ์ชาติ
มัชปะโม
เจริงบุญ
ส่งเสริม
เครือประสาร
มีแวว
ส่งเสริม
จันทร์พวง
สุขศรีกรี
จันทร์พวง
ถาวรพงษ์
จันทร์พวง
จันพวง
นันธรัตน์
ส่งเสริม
ส่งเสริม
นันทะวงษ์
ธนะศรี
ห่วงปรากฏ
ส่งเสริม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) วัดดงบัง

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายราชภูมิ
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุภาณี
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอนุวรรตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘

เด็กหญิงกิตติญา
เด็กชายกิตติพล
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กหญิงปุณณมาส
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพรรทิวา
เด็กหญิงมณีษิกา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙ เด็กหญิงมาลัยทิพย์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กชายเลอศักดิ์
เด็กหญิงวชิรยา
เด็กชายวรชัย
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงศรุดา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศีลวัตร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิธิชัย
เด็กหญิงสุภาภรณ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

จันทร์พวง
ส่งเสริม
ส่งเสริม
สรรพสาร
สุขเสริม
แฝงลาภ
จันพวง
ทิมา
จันเขียว
คล้ายสุขุม
รักษ์ศิลป
มณีวรรณ
สายพันธ์
โหลยา
จารุตันติ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

แสนเห็มทอง
บุญจอง
แสงประสาร
บังศรี
สรรพสาร
ส่งเสริม
ส่งเสริม
เตี้ยตำ
ทิมา
บุญเจือ
ศักดิ์สิงห์
มานพ
สรรพสาร
ถาวรพงษ์
ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม
พันธ์ก่ิงทิพย์
มูลมั่ง
จันทราภรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

หมายเหตุ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงสุรัษฎา
เด็กชายอรรถวุฒิ
เด็กชายอาชวิน
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายตรีภพ
เด็กหญิงปภัสรา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘

เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกิตติพล
เด็กชายณรงฤทธิ์
เด็กชายเทียนชัย
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงเนืองนิต
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายปยชาติ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายเมธาวี

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงสุวิภา
เด็กชายเสนาลักษ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงตวงพร
เด็กชายบูรพา
เด็กชายกณวรรธณ์
เด็กหญิงกัณฐภรณ์
เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กชายวรวัตร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายไกรสร
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงณัฎฐธิดา

นามสกุล
วันเจริญ
ส่งเสริม
กองสาร์
โชคสุพัฒน์
ปทมา
สลักทอง
แสงบุดดา
มัฐผา
ถุระพัฒน์
เขียวขำ
ชุติเนตร
อินเพ็ญ
มหิศยา
เหมาะสม
สันลักษณ์
แสงคำ
สำราญ
เพ็ญจันทร์
มัศยามาศ
ภายศรี
จีนวงศ์
ญารักษ์
สุทธิสอน
พันแสน
สืบสร้อย
พรพระ
เงินราง
สู่ขวัญ
ทีอุทิศ
บู่คำ
ตาบุดดา
โจระสา
เจริญวงค์
ศรีชาย
คำปา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุ

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายไตรคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กชายบุญธกฤษ
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงประภัสศร
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงวรธิฌา
เด็กชายวิทยาวุฒ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธีรนนท์
เด็กชายนำเพชร
เด็กหญิงกัณณิกา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กหญิงฉันทพิชญานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายชัชรินทร์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงตรีสุคนธ์
เด็กชายทัตดนัย
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายปริทัศน์

นามสกุล
ต้นกันยา
สีสนั่น
พันแสน
นามบุตร
พรพระ
วิกรัยเจิดเจริญ
สำราญ
ภาคะ
มิ่งขวัญ
สุพรรณ์
ศรีนาง
แก้วมา
รอบคอบ
แก้วฉวี
ไชยภูมิ
สุวะจันทร์
บริสุทธิ์
บุอ่อน
ทาสีงาม
แจคำ
ดวงแสง
พามา
ดวงพุธ
พิลา
เกษเพ็ชร์
มณีวรรณ
นุนารัมย์
คุณวัฒนานนท์
รูปคม
ดาราภรณ์
นระทัด
ลูกแก้ว
วงค์คำ
คงยิ่ง
ลุสมบัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดโกศรีวนาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปองศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑ เด็กหญิงปญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒ เด็กหญิงปาณิสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓ เด็กชายพัชรดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕

เด็กชายพิตตินันท์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔

เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กชายภูวเนศวร์
เด็กชายรสธรรม
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิริวิภา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอนันตยา
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายไกรวิทญ์
เด็กชายณฐกร
เด็กชายธเนศพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายภากร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายอนุชิต

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖ เด็กหญิงกนกลัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายโชติชัยธวัช
เด็กหญิงธาริสา
เด็กชายปยังกูร
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายวัชรวิทย์
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายเทียนทอง

นามสกุล
ขันธ์ทอง
มิ่งโอโล
มั่งคั่ง
เพ็งดี
เหลาผา
กันหารินทร์
ชูเมือง
มาลาวงค์
แสงนาค
กาบกว้าง
มัศยามาศ
แสงคำ
ชูลี
ใจยาว
สุวะจันทร์
มัฐผา
อินผล
เขียวขัน
ผิวขำ
บุญงาม
บุอ่อน
กันทะมา
ขีรณี
โจระสา
หมุนสิงห์
ประโลมนาม
พนมพิบูล
ลุมา
ประโลมนาม
พรพูล
บุญมาก
รัตนะ
ไชยนาม
เชื้อสิงห์
สุพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์) วัดธัญุตตมาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙) วัดธัญุตตมาราม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาดแต้

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหอม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหอม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหอม

วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กชายพิริยะ
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายทยากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิศานาถ
เด็กหญิงเพชรมณี
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวุฒิไกร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายคมกฤต
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนธัช
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรนัย
เด็กหญิงบุษบาคัม
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปรียาวัธน์
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศศิธาร
เด็กชายศิวกร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล

โพธิไทย
สีเข้ม
แก่นสาร
โสดามรรค
บุตรศรี
ดีนะเสน
สุดตะคาน
สีเขียว
บุญภา
เทียมทัด
ใจบาล
ศรีสมัย
จรลี
กุลบุตร
คำโสภา
บุญชุบ
สีแสด
จัมปาโสม
พรมด้าว
พรอินทร์
หอมทอง
พรมด้าว
พรมจันทร์
จัมปาโสม
สีทา
ศรีบุญโฮม
วงศ์เกย
จรลี
สุนทร
สุดภา
สิงห์เชื้อ
บำเพ็ญ
ดวงบุตร
เสนานันท์
เด็กหญิงสุกัลยาภรณ์ มั่นวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหอม

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหอม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุนันธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑ เด็กหญิงอภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กหญิงอรธิมา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กชายกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายโชติกาล
เด็กชายทัพพสาร
เด็กชายทิณกรณ์
เด็กชายธนานพ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายภัทรดล
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายกวินทิพย์
เด็กหญิงชลกานต์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชุติพงศ์
เด็กหญิงธรรมิกา
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายวรวุธ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงไอรัตดา
เด็กชายเดชดนัย
เด็กชายนรงศักดิ์

นามสกุล
อักษร
พรมด้าว
ทัดทา
ชมาวัฒน์
นนพละ
สุดตา
อ่อนสุด
นิลภา
อเนกา
บุญทจิต
จำปาโท
ท้าวมา
บุญลา
พันตัน
อเนกา
มีพิมพ์
อุ่นเมือง
วิเศษแก้ว
กลิ่นลั่นทม
แสนวงษ์
ทองปลาย
พงษ์เสือ
เกษเพชร
คูณแก้ว
ประภาชะโนมน
อาจสุข
บุญลา
ยั่งยืน
สุพล
ประพันธ์
จันทะเนตร
นนพละ
ภู่อ่อน
ยานุพรม
อ่อนไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖

เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายปาณชัย
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงมณีนุช
เด็กชายยศวริศ
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงสิริรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗ เด็กชายกฤษณพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘ เด็กหญิงอศิรวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงชิตาภา
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายวรุตม์
เด็กหญิงธัญติยา
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายชุติพงศ์
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กชายมนสิทธิ์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอรุณ
เด็กชายไกรวิทย์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนิพาดา

นามสกุล
สมบูรณ์
มูลแก้ว
หารสมร
การะพันธ์
โชครวยทรัพย์
สมยา
บุญภา
บุญเผย
บุญเรือง
กาละพันธ์
สุขเลิม
จิตประภาษ
พิลา
พิลา
ทรัพย์ศิริ
กุ่มจันทึก
พิลาบุตร
สุดตา
โสมมา
ธรรมวิจิต
เนตตะ
สุวรรณพรม
ทวีสุข
พรมโพธิ์ธิน
พันธ์ดี
วิชาทา
อำนาจวงค์
การบุญ
เย็นใจ
จันทวรีย์
แก้วคำ
สุธรรมมา
นาคีรักษ์
จันทวาลี
นาคีรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

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
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอัตนากร ถูกธรรม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑ เด็กหญิงมุกตาภา เพ็งสกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓ เด็กหญิงขวัญพิชชา งามสะพรั่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔ เด็กหญิงดนุลดา สมใส
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕ เด็กชายทินกร
บุญเติม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖ เด็กชายธนวัฒน์ บุญเติม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗ เด็กชายธีรภัทร นาคีรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘ เด็กหญิงปนัดดา มาลาสาย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙ เด็กชายพงษ์สิน จันทวลี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐ เด็กชายวีรภัทร มณีขันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑ เด็กชายศิวกร
บุญโท
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒ เด็กชายสิงหรัตน์ ชัยพิบูลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓ เด็กชายสิทธิชัย ไชยมูล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔ เด็กหญิงสุทธิดา ไชยมูล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕ เด็กหญิงสุภาพร อินเพ็ญ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖ เด็กชายอรรถสิทธิ์ บุญเติม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗ เด็กชายจันทร์ดี ชารีวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘ เด็กชายจิรเดช
มุทระพัต
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙ เด็กชายนรเศษฐ์ รักใคร่
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กชายพรพิพัฒน์ เมืองแสน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑ เด็กชายสิริวัฒน์ โคตอาษา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒ เด็กชายธวัชชัย ช่วยชด
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กหญิงนันทิชา เย็นใจ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔ เด็กชายอนุวัฒน์ เติมบุญ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕ เด็กหญิงสุกัญญา คงยิ่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖ เด็กชายปุญญพัฒน์ พาแกดำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗ เด็กหญิงศศิธร
ด้นดั้น
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘ เด็กชายธเนศพล พร้อมวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙ เด็กชายศักดิเดช อุดมภ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐ เด็กชายธนภัทร แปลงดีโช
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑ เด็กหญิงอรวรรณ ณ อุบล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒ เด็กชายธนชัย
ทองแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓ เด็กหญิงปณิดา บุญลา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กหญิงประภาพร ผลทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงปริชาติ
เด็กชายวายุ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายทรงเดช
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปรียดา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงวนัญญา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุวัฒน์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชนาธิป
เด็กชายชยากร
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายชาคริส
เด็กชายธนพล
เด็กชายนัทวัฒน์
เด็กหญิงนาฏยา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายวะทัญู
เด็กหญิงวิภาดา

ถีระโคตร
เอี้ยงไธสง
พาคะ
ปาลา
แกะมา
อุดสุข
มานะศักดิ์บรรเจิด
จำปาดะ
พลซา
พาเชื้อ
ยำยวน
อินทร์ยู้
ปาลา
ทองทา
ล้อมวงค์
ศิลชาติ
นารักษ์
ศรีสุข
ปรุโปร่ง
ถาวรบุญ
โตนา
พรไพศาล
พันธ์วงค์
กะการดี
ไชยแสง
ไม้น้อย
พัลวัน
ตาแก้ว
บุตรโท
พาเชื้อ
ราษี
ลาภสาร
สาคะรินทร์
พิมสา
ไตรแก้ว

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑ เด็กหญิงศิริญาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงรัตนวลี
เด็กชายอภิวัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอัศฎาวุธ ดำบรรพ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงอุไรวรรณ วงศ์งาม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีจันทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงกฤติมา บุญศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงจิรภิญญา กันทะมา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕ เด็กชายญาณวิชญ์ ราชภักดี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖ เด็กชายณัฐพงศ์ สิงสา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗ เด็กชายณัฐพล
ประพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘ เด็กหญิงธาลิณี
โจระสา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙ เด็กหญิงนริศรา ยั่งยืน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐ เด็กชายปยะพงษ์ โสมเกษตรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑ เด็กชายวุฒิพงศ์ สีดาน้อย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒ เด็กชายศินาทาน ทวีสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กชายศุภากร นนพละ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลูกแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕ เด็กชายเสกสรรค์ ปะวันเต
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖ เด็กหญิงอำไพพร กาวาฬ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗ เด็กหญิงจงรักษ์ ไชยทองรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘ เด็กหญิงจันทัปภา เขียวกาสี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙ เด็กหญิงดวงกมล ฝอยทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงปยนุช
ลาภยิ่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑ เด็กหญิงมนต์ฤดี มะกำหิน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒ เด็กชายรัฐพล
เบ้าคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓ เด็กชายวีรภัทร์ จันทร์หอม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔ เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนโคต
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕ เด็กชายกฤษณกันท์ สระโสม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖ เด็กหญิงกัลยา
ลูกแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗ เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรือง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘ เด็กหญิงณัฐกานต์ พละไกร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙ เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิ์ชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐ เด็กชายธีรภัทร ดีแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑ เด็กหญิงภาวิตา แก้วพรม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒ เด็กหญิงรุ่งนภา มามาก
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงวรดา
กล่อมอินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงวรรณนิภา ทองสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวัชรคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กหญิงวิราสิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กหญิงสุจิตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กชายก้องกิดากร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘

เด็กชายฉัตรวิชญ์
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนิตณพา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงเมธินี
เด็กชายวิทยา
เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงขวัญจิรา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กชายเดชายศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔

เด็กชายทินกร
เด็กชายธุวานนท์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงพิชญานุช
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายบัณทัต
เด็กชายปฐวิชญ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงข้าวหอม

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กชายวิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กหญิงศศิธร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กชายอมรเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖

นามสกุล
ล.วีระพรรค
ศรีจันทร์
บุญคำภา
ช่องคันปอน
ละม่อม
พูลสวัสดิ์
วันแสน
ประพรม
สุวรรณโค
แก่นสาร
ชนะมาร
ปรากฎ
แก่นสาร
กณารักษ์
อินทร์เพ็ญ
กลางหล้า
จารุจิตร
กุมแก้ว
บุบผาวงศ์
กางกั้น
เจริญวงค์
จิตรประสงค์
บาลุน
สุวรรณโค
สีทองทุม
โสดามรรค
ทนุกิจ
บุญทวี
แก่นสาร
โพธิ์โคตร
พิมพ์หาญ
ศรแสง
อุทธา
บุตรโท
สามัคคี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไชยชนะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยชนะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
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วัดอุดรภาราม
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วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดฉันทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภาพร แสนโคต
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑ เด็กหญิงเกียรฏิยา ทองจันทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์ กุมแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓ เด็กหญิงชนกวนันท์ แก้ววิเศษ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔ เด็กหญิงณิชกมล ภาคน้อย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕ เด็กชายทิวากร
โสวันนา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖ เด็กชายธนภูมิ
สายพฤกษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์คำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘ เด็กชายนนทพันธ์ เข็มเพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙ เด็กหญิงนำฝน
สอนพรม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐ เด็กหญิงปยธิดา ทุลาไธสง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑ เด็กชายพงษกร วงศ์สุข
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒ เด็กชายพันธกานต์ พันแสน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓ เด็กชายพิธิวัฒน์ ทวีสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔ เด็กชายพีรวิชญ์ ไตรยศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕ เด็กชายฟาใส
รูปคม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖ เด็กหญิงรินรดา นิยมชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗ เด็กหญิงวริศรา แสนรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘ เด็กหญิงวิรากร ลาเลิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙ เด็กชายสรวิศ
ชมสาร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐ เด็กหญิงอภิชญา พามา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑ เด็กชายอัครพล วงศ์สุข
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒ เด็กหญิงอิศราภรณ์ โทพิลา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓ เด็กหญิงกฤติมา ลัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔ เด็กชายไกรวิทย์ ชาคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕ เด็กหญิงจันทรา ยอดเพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖ เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗ เด็กชายเฉลิมชัย เผือกวิสุทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘ เด็กชายชาคริต ระยับศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙ เด็กชายธนาดล ค่าคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐ เด็กหญิงธัญชนก ทองแดง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑ เด็กชายนพณัฐ
เข็มเพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒ เด็กหญิงบุญญาพร ตันติวัชรกุลธร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงพัณณิตา รินลา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔ เด็กชายพีรพัฒน์ พรมหล่อ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวรญา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัญชญา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายกวินวิชญ์
เด็กชายธีรฉัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูมิสิทธิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กหญิงสุภาวรรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒ เด็กหญิงกัลยารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงจิฑารัตน์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายเตชพณ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงนันทนา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายประพิช
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กหญิงยุวภา
เด็กชายรวีวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนันดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ใจยาว
ตันสิงห์
รวยทรัพย์
บุญมั่น
มุกดาพันธ์
ขันธวิชัย
อุปะทัง
สงวนพิมพ์
วงษ์สุนา
วงค์พรมมา
แก้วโสภา
โทณะกุล
พัชระพิสิทธิ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

โทมา
กำปนทอง
วรรณวัตร
วงศ์งาม
ยืนสุข
กิตติ
บัวศรี
ช่วงโชติ
พาหา
ปาโหม้
โคตสมบัติ
เขียวสด
คำแดง
วงค์ขัน
ทองโสภา
สมาฤกษ์
สีดา
มูลราช
โคตสมบัติ
ประสมพลอย
วงศ์ขัน
พิมพ์วงษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑

ชื่อ

เด็กหญิงอรวรรณ เคนสิน
เด็กหญิงอาทิตย์ศราภรณ์ โคตรสมบัติ
เด็กหญิงกรกมล นะคะสอน
เด็กชายจิรศักดิ์ กาสีวงศ์
เด็กหญิงจิราภัทร ปลาตี
เด็กหญิงจิฬานันท์ ผาฤพล
เด็กหญิงฉันท์ชนก มาตร์ตรา
เด็กหญิงชลลดา ศักดิ์ศรี
เด็กหญิงชีรณัฐ โคตรสมบัติ
เด็กหญิงณัฏฐชญา ก้านกิ่ง
เด็กชายธีรโชติ ศิริมงคล
เด็กหญิงธีร์สุดา มาทฤทธิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒ เด็กหญิงบุญญานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗

เด็กหญิงปรัทชญา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพสุธร
เด็กหญิงมยุรี
เด็กหญิงรุ่งนภา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘ เด็กหญิงวิชญาภรณ์

เด็กหญิงวิภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐ เด็กชายศักณรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑ เด็กชายสุบรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒ เด็กหญิงอินทิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓ เด็กหญิงณัฐกฤตตา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔ เด็กหญิงเบญญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล

เด็กหญิงเขมณิช
เด็กชายธนกานต์
เด็กหญิงมณัฎชญา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสโรชิณี
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงตะวัน
เด็กหญิงฟาริดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด

วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแมด
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

อุดมญาติ
ปนะกาเส
แก้วกมลรัตน์
เฮืองอ่อน
บุญปลูก
ดาโรจน์
ศิริผลา
สังวาลรัมย์
นำนิล
ศรีเนาวรัตน์
วงศ์พา
อังคะลา
มุทาพร
มะปรางกำ
เกษดี
ทาทิพย์
ทานาฤทัย
เหลาผา
โยธา
กรวดนอก
สายสุดตา
ดีบุบผา
สิงคิประภา

สังกัดวัด

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงภัทริดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กหญิงเมชิกาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงล้อมดาว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงวิลันดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กหญิงจตุพรทิพย์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กหญิงกมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕

เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงอนิษา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กหญิงปฐวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กชายประสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กชายวิชญ์พล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กชายอัมรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงละอองดาว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวีรพล
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กชายสุภเดช
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายกรัณ
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายนิติพัฒน์
เด็กชายปญญา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร

นามสกุล
ขันสิงห์
ชารีหอม
เหลาผา
สิงห์พิจิต
ต้นยวด
ทางชอบ
สาธุจรัญ
ทะนงค์
นักเทศน์
พาแก้ว
คำลือ
หอมหลาย
สีเหลือง
จันทร์แจ้ง
ชมจันทร์
บุญโท
แหสมุทร
บุญไชย
กุลวงศ์
พุเพชร
อ่อนโพธา
คำเณร
สวัสดิ์วร
ศรีบุระ
ชาพิภักดิ์
ชาหลักคำ
หอมผกา
ทาตา
หิมะคุณ
เคนผาจิต
เทพา
กรโสภา
จันสุตตะ
คงมณี
สมสูง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพิมยาดา
เด็กชายศิวะพล
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงกัญญาพัช
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพัชรดนัย
เด็กหญิงพิมลภัส
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิชิตชัย
เด็กหญิงวีระณา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงอธิชนัน
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงพัชรินทร์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗

เด็กหญิงเกษมนี

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กหญิงชญานี
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายฏิณณุวัศ
เด็กชายฐิตาวัตร

นามสกุล
แจ่มจันทร์
ถนอมผล
ลาเบ้า
ปาณะวงษา
ทองปว
นวนใส
นวนใส
ตุ่นมี
ปดจังหรีด
กุลไชย
วัฒนาราช
วรรณบุตร
บุญมาวัด
ถนอมผล
สร้างพล
ชูแก้ว
มีสิงห์
อาทิตย์ต้ัง
สุภาษร
สุภาษร
แก้วโสภา
สืบหาไชย
ดีไว
ขันขวา
วงศ์ดี
เจริญท้าว
พิมเทศ
ยุทธสา
หอมจำปา
สุจริต
กันยาประสิทธิ์
กาตีวงค์
แก้วคำชาติ
ดาษไธสง
หลิว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเขมราฐ
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕ เด็กหญิงธนประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖

เด็กชายธนภัทร์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗ เด็กหญิงธัญญารัตน์

เด็กหญิงนุชนียา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙ เด็กหญิงพักตร์พิไล
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑ เด็กหญิงพิชญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภคพล
เด็กชายมควันต์
เด็กชายมานูเอล
เด็กหญิงเมษยา
เด็กชายรัฐกิตต์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงรุ้งกัญญา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวิกานต์ดา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายอัครเมธา
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กชายเอกสิทธิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจันทร์วิสา
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงชนันนัทธ์

นามสกุล
จารุเกษม
ตังควณิชย์
แก้วเกิดมี
พรมมาเขียว
บุญทา
ปุริมายะตา
จิตรักญาติ
วงษ์สุทโธ
อยู่เอี่ยม
คำวรรณ
กระลาม
วอเรล
มาโพธิ์
ชิตมินทร์
ปานไม้
แก้วประดับ
แก้วสว่าง
วงศ์ดำ
น่าชม
พิมพ์จำปา
กุศล
สุภาษร
วงค์บุดดี
แก้วใส
คำบุญมา
ไชยเสน
จันทอก
โกมลเดชาชัย
บัวทุม
เงินเจือ
บุตรสมศรี
วงษ์ตาดี
วงศ์ปดสา
คณะพัฒน์
พาเคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กหญิงช่อรฎา
เด็กหญิงญาณิสา
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงณิชชยา
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธเนศ
เด็กหญิงธันยาพร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนันท์นภัส
เด็กชายปกปอง
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปภังกร
เด็กชายปวรปรัชญ์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพันกร
เด็กหญิงพิชยา
เด็กชายพิชิต
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงภัทรพร

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔ เด็กหญิงภานิชญาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงมนชนก
เด็กชายรชตะ
เด็กหญิงรัฐยา
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กชายวรกันต์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวรัญญา

นามสกุล

มิ่งส่วน
สัมมาวงค์
ศรียะวงษ์
พิกุลทอง
วิเชียรวรรณกูล
ชมภูหนู
ศรีปราชญ์
บุญหลาย
แสงแดง
สุขปรุง
ศรีทอง
เอี่ยมสะอาด
กุลสิงห์
ศิริผลา
ทุมภา
รัตนมูล
ปอนสันเทียะ
ยอดนครจง
ทาพะยัง
บุญสิงห์
แพงวงษ์
สร้างไธสง
คูณมี
แสงโชติ
ยืนนาน
ไชยสอน
ยุตรัตน์
รูปโสม
จันทะวงศ์
คชรักษ์
แซ่โอว
โสนางาม
นิติธนไพศาล
ทาสะอาด
ทองโพธิ์ศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิโรจน์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศิรีรัตน์
เด็กหญิงสิตานัน
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุภัสษร
เด็กหญิงสุภัสษา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอโณทัย
เด็กหญิงอรจิตร
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายอริยะ
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอรุชา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอารดา
เด็กหญิงใบเตย

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓

เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กหญิงอรนุช
เด็กชายฐานันด์
เด็กชายนัทธ์นภัส
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กชายอานัส
เด็กชายอิทธิพล

อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กหญิงกิตติยากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายชญานินทร์

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กหญิงรุ่งรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘ เด็กชายวุฒิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กชายศิริรุจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖

นามสกุล
วงค์ปดสา
สีมาพันธ์
วัชรธัญญทิพย์
วิริยะพันธ์
ขวานทอง
บุญเรือน
ฑีฆะ
ฑีฆะ
งอกลาภ
รุ่งเรือง
โคตรวันทา
ปุยอ่อน
ประชุมแดง
ท่าหาญ
แก้วบุตตา
คมขำ
สมสิน
นาราช
พระสว่าง
วันคำ
ประทุม
ปานหลุมข้าว
สิงห์ใหญ่
คำพรม
โคตรวันทา
พุ่มจันทร์
คนยัง
อนุดำ
ไชยศร
เก่งนาวา
ทับทิมทอง
จิตธรรม
นันทวงศ์
เหล่าบุตรสา
สีสุนนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรย้อย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรย้อย

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดบ้านไทรย้อย
วัดบ้านไทรย้อย
วัดบ้านไทรย้อย
วัดบ้านไทรย้อย
วัดบ้านไทรย้อย
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายสัณหณัฐ พันธ์ทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

เด็กชายสิทธิพล ทองลิ้มสุด
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒ เด็กชายสิทธิโชค ชูญาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓ เด็กหญิงนันทิกานต์ ปดนา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔ เด็กหญิงถิรดา
สายโสดา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕ เด็กหญิงบุญญาพร เหล่าบุญมา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖ เด็กชายพีรณัฐ
เคนมี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗ เด็กชายภูมิพัฒน์ รวมวงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘ เด็กหญิงมนัสนันท์ รักษ์มณี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙ เด็กหญิงอชิรญา ไชยราช
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กชายกฤษณะพงษ์ มงคลเลิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑ เด็กชายตรีวิทย์ ต้นแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒ เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรมศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓ เด็กหญิงนันท์นพัส เหล่ามั่น
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔ เด็กชายพสุธา
แจ่มจันทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕ เด็กหญิงวิลัยวรรณ ขันสิงห์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖ เด็กชายเอกชัย
มงคลเลิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗ เด็กชายกิตติวัฒน์ สารพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘ เด็กชายขัตติยะ วงค์กัณหา
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙ เด็กหญิงเข็มนิด ปองภัย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐ เด็กหญิงจิตรานุช เชื้ออ่อน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑ เด็กชายฐิติศักดิ์ เกษรสร้อย
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒ เด็กชายณัฐพงษ์ พาพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓ เด็กหญิงธนัชชา สีหาจักร
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔ เด็กชายธนากร
บุญอ่อน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กชายธีรเดช
สหะนาม
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กชายนฤนาถ บุอ่อน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗ เด็กชายปรเมษฐ์ มังคละพลัง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘ เด็กชายพีรพัฒน์ เหมือนทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙ เด็กหญิงวรัชพร เย็นใจ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐ เด็กชายศิริชัย
ศวงไธสง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑ เด็กหญิงศิลามณี บุญมาปด
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒ เด็กหญิงสุภิญญา จันทร์แผง
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓ เด็กหญิงอารีลักษณ์ นิดแสน
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔ เด็กหญิงเพ็ญนภา วรชีนา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวน
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงฟารุ้ง
เด็กหญิงกาญธิดา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศศิมาพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูธนพัฒ
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายเกษมทัศ
เด็กหญิงแจ่มจันทร์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชยุต
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิชญาภา

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖ เด็กหญิงภัทรวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗

เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กหญิงรัฐิชา
เด็กชายวรยุทธ
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงสิริกมล
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอภิรัตน์
เด็กหญิงวิมลมณี
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘ เด็กหญิงปภาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์

นามสกุล
พิมพ์พรมมา
ฐิตะโพธิ์
ผิวขำ
กุก่อง
เกษม
อุปลักษณ์
คุณพาที
บุญกอง
สนั่นนารี
บู่คำ
ปะหมี
เคนบุปผา
เกษร
คำแดงสด
สุดไชย
สมบูรณ์
ไชยผา
จักสาร
ดีเลิศรัมย์
สายเนตร
คำสิม
ชาวสวน
ลีลา
แซวจันทึก
ตระกูลมา
ยืนนาน
คำโคตร
ฮสราช
ภูศรีฤทธิ์
สกุลพล
ทองปลาย
ต่อมคำ
รวมพร
เที่ยงตรง
พิสิษฐ์บรรณกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายฤทธินันท์
เด็กชายศรีสวัสดิ์
เด็กชายเกศฎา
เด็กชายซื่อตรง
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายถมิหฬ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงนัฐนรี
เด็กชายยุทธิชัย
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กชายสิทธิภรณ์
เด็กชายสุธายุทธ
เด็กชายองอาจ
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันธิตา
เด็กชายประดิพัทธ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภาพตะวัน
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายวัชระพงษ์
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศิวะวงศ์
เด็กหญิงสวภาว์
เด็กชายสิงควรรณ
เด็กหญิงสุพัชรตา
เด็กชายอาทิตวัฒน์
เด็กชายเอกพล
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกฤษณะ

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

นามสกุล
แก้วชิณ
สุภลักษณ์
ปญโย
รุ่งโชติ
จันคูหา
ต่อต้น
ชนะพา
ประชุมวงษ์
อ่อนเนตร
กุลไชย
ศรีชมภู
อินไชยา
แสงแดง
ขนทรัพย์
กุลบุตร
เภาว์พิมพ์
ศิริเลิศ
ศาสตราชัย
นามบุราณ
เคนท้าว
แสนเจ็ก
ไชยพันธ์โท
ท่าหาญ
ศิริทิพย์
อยู่โคก
โสภารักษ์
พันธ์แสน
แก่นคำ
พรมสิงห์
คมสัน
วงศ์ภา
สิมกันยา
วงละคร
สายสอน
ธงศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
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
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

ชื่อ
เด็กหญิงกัลยา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗

เด็กชายกิตติพงษ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงเกศศิรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงจารุวรรณล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔

เด็กหญิงจิตติพร
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายจีระศักดิ์

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖ เด็กหญิงจุฬารักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗ เด็กหญิงชญาณ์นันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงช่อลดา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชานน
เด็กชายณฐกรณ์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงณัฐทิตา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กหญิงณัฐธิดาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัธกร
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายเด่นดำรง
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายทรงวุฒิ

นามสกุล
ยุตรัตน์
ทางชอบ
มาดี
พุ่มเรือง
แสงทอง
จันทารุณ
ขันตีเรือง
บุบผาดี
วรรณศรี
ไชยพันโท
ไกลถิ่น
สองสี
พวงแก้ว
สารการณ์
ช้างสาร
แก้วลอย
ทิพพันโน
มงคล
บุญรอด
สังขะทา
อรบุตร
ใจตรง
แก้วชิณ
ยางสิงอ้อ
แดงโสภา
แสงจันทร์นวล
รอดทุกข์
ชาตรี
โคตรคำ
ประสิทธิ์สุวรรณ์
ทองโสภา
มณีภาค
ชอนพา
แสงทอง
เหมแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

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
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายทิวา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัฐชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาพร
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕

เด็กชายธีระพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗ เด็กชายนพเก้า
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘ เด็กหญิงนรินทร์รัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนวรัตน์
เด็กหญิงนัดธิกานต์
เด็กชายนันทนัท
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงนำค้าง
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบุญมาก
เด็กชายบุดร
เด็กชายปกรลัม
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายประวิทย์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔ เด็กชายประเสริฐศักดิ์

นามสกุล
สายทอง
นาหว้า
เคนคำเนาว์
แสงอร่าม
บุญน้อย
ทองปว
มุกธรรม
คนเที่ยง
มากพูน
ใจสุข
ศรศิลป
อุดมญาติ
บุญตา
นาคำ
ท่าหาญ
ภู่ย้ิม
อ่อนเนตร
นวลใส
ช้างสาร
ธรรมมีบุญ
ดวงใหญ่
สายจันทร์
น้อยจันทร์ไทย
รัตนภักดี
ศาลางาม
อินทร์น้อย
ดาบุดดี
คำกันหา
วงละคร
โพธิ์เอก
น้อยลา
บุตรจันทร์
บุญมา
หาระกุล
ขันสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

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
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายปรายฟา
เด็กชายปรีติ
เด็กชายปณณธร
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กชายพลพล
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัชรา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพัฒนพงศ์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายพิชิต
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายพิทยุตม์
เด็กหญิงพิมพิไล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพุฒินันท์
เด็กชายพุทธคุณ
เด็กหญิงภัชรา
เด็กหญิงภัชราพร
เด็กหญิงภัทราพร

อบ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙ เด็กหญิงภัสราภรณ์

เด็กชายภานุมาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓ เด็กหญิงภิญญาภัทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายเมษา
เด็กหญิงยลรดา
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงรักษ์สุดา
เด็กหญิงรัชนก

นามสกุล
อรรคจันทร์
ศรชัย
คงทน
เมืองวงค์
มุสิกา
มีทองแสน
ธาตุทอง
ชูญาติ
งามศรี
โสภาพันธ์
พงษ์เสือ
เหมือนหงษ์
จันทร์แจ้ง
อุดติน
อินทร์งาม
พันวิลัย
แสงจันทร์นวล
ชัยศรี
แดงโสภา
ช้างสาร
พันโสภา
อินทร์แก้ว
ศรีไชยทอง
ผงจันทร์
ภาระเวช
เมฆวิมล
คุณลือชา
ไผ่แก้ว
แสนสิงห์
สุดตา
ตะลุนพิมพ์
โพธิ์ศรี
ประสมพลอย
วงศ์บา
คนขยัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

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
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายฤทธิเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงวณัฐภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงวรรณภร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงวรรณภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กหญิงวรรณวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กหญิงวรรณิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงวรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗ เด็กหญิงวรัทยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘ เด็กหญิงวริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กชายวัชรเวช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงวันวิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงวัลญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กชายวิทวัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงวิลัยลักษณ์

เด็กชายวีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กชายวีระชล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายวีระวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายวุฒิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กหญิงศศิธร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กชายศิรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงศิรินภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กชายสรรเสริญ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กชายสิทธิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓ เด็กชายสิทธิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงสุกันยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กหญิงสุชัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายสุนทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงสุพัฒตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงสุพัตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงสุภัสตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กชายสุรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กชายเสริมทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงหิรัณยา
เด็กชายอติเทพ

นามสกุล

เชื้อจำพร
ผาหยาด
วงค์โสภา
ศรีวิรัก
จันทชารี
จันทร์ใหญ่
หอมผกา
เพ็งบุญมา
หลายภา
แพงจักร
จันทะพันธ์
เหล่าสิงห์
อุ่นหล้า
ละลี
ใจยาว
คงทน
คำตา
เคนคำเนาว์
เสนาใหญ่
วริสาร
บุญน้อย
กองศรี
การรักษ์
ลักขะนัต
โพธิสาร
สายพิมพ์
สมพงษ์
นามบุญมี
คุณานงค์
ศรีหลิ่ง
ชาตรี
คำดี
จำปาหอม
เคนออง
ชัยนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

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
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กชายอนุวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กหญิงอรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กหญิงอรุณรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กหญิงออมรัก
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กชายอัครสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายอัศราชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กหญิงอาทิตยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓ เด็กหญิงอารดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายอารักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กชายเอกชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กชายเอกพจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กชายพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กชายกิตติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กหญิงกิติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑ เด็กหญิงปยะดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กชายพงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงวาสนา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘

เด็กชายไกรวิชย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงวัชราภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙ เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายเอกพงษ์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายสมคิด
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนศิลป
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงวีรภัทร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงมิกกี้

นามสกุล
มะลิหอม
อินทร์น้อย
พันธุ์โบ
ฮาดดา
แดงโสภา
พรมวงค์
งามตรง
สังขะวรรณ
เมืองซ้าย
พรมสิงห์
มาลัย
ภาระเวช
แสงทอง
ปาคำทอง
แสงชัย
คำบอนพิทักษ์
เทศวงศ์
วันโน
แก้วใส
พิมพ์สวย
โพธิ์พา
มัชฌิมะบุระ
พรมมี
ทะยะราษฎร์
ตันศิริ
หนานไหว
สอจันทึก
อินธิแสง
สีแปลก
อุบล
มุขตัน
คำมุก
เชื้อกุล
มุขตัน
พงษ์พวัลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงใบเตย
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงณัฐณิชา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔ เด็กหญิงณัฐวิกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัณณิตา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘ เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙ เด็กหญิงภิระยะดาพร

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕

เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงสุนิตรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอัลญาณี
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงปาลิดา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖ เด็กหญิงภัทรพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวิทย์สรัช
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายธันวา
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนัฐพล
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายพงศ์ภรณ์
เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายรุ่งรวิน
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวราวุธ
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุรเชษฐ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ขันธ์วงค์
แสงจันดา
ถิ่นทองหลาง
กอทอง
คำปน
วงค์บุดดี
คำพิละ
ศิริทิพย์
คำโทพล
สุภาษร
เรืองสวัสดิ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

ดวงจันทร์
ผิวจันทร์
สีแปลก
กงยนต์
เกตุสร้อย
เดชะไกศยะ
แก้วพวงดี
ไชยพันโท
เหล่าเรือน
จารัตน์
แก้วพิลา
พะชัย
ก้อมสา
พิมพันธ์
แสงจันทร์นวล
ชูคุ้ม
เบ้าน้อย
อกผาย
เมืองแสน
มีศรี
บุตรโคตร
เชาวรักษ์
วงค์ลา
ก้อมสา

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงแสงโสม
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖ เด็กหญิงอนัตตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗ เด็กหญิงอัญรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘ เด็กหญิงอารยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กหญิงจิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐ เด็กหญิงชมพูนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กหญิงณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒ เด็กหญิงธัญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓ เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

เด็กหญิงอรพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕ เด็กหญิงอรอมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กชายสถาปตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กชายไกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงจิรนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙ เด็กหญิงจิรภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กหญิงดวงฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑ เด็กหญิงนัฐลิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒ เด็กหญิงนันทิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔ เด็กหญิงพรรภษา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕ เด็กหญิงพัชนีพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖ เด็กชายพัชรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗ เด็กชายพิชญ์พิสิฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘ เด็กชายมงคล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙ เด็กหญิงมลิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กชายอุทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑ เด็กชายกฤษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒ เด็กชายกวีภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓ เด็กหญิงสุมิตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔ เด็กชายจงรัก
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗ เด็กหญิงธารใส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กชายนันทวัฒชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงบุษกร

นามสกุล
สมณะ
โคตรคำ
คำกุณา
โสศรีสุข
ศรีทับ
พันพูน
ยุระหาญ
ชาสุด
บุดดาวงค์
ค่าแพง
กันหาญาติ
บุญประคม
พิมพาพันธ์
ทีฆายุพรรค
จูมไชย
กลิ่นหอม
ภู่ห้อย
สัตพันธ์
แจ้งประจักษ์
วงษ์หาจักร
โคตรสา
สุวรรณหงษ์
ปดสาคำ
พิกุล
เลไทย
ทองเติม
สถาวร
ถาวร
พรมทา
พุฒจันทร์
โคตรสมบัติ
ขันตรี
สิงห์สา
ชมพันธ์
ชินดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

สังกัดวัด

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
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐ เด็กหญิงปรมาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓

เด็กหญิงปนมนัส
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายพงษ์ศธร

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔ เด็กหญิงวชิรัญญาณ์

เด็กหญิงอนงค์นาถ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กชายอิทธิพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗ เด็กหญิงจิราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘ เด็กหญิงชนม์ณภัทร

เด็กหญิงฐปนัท
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐ เด็กชายณิศวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กหญิงธีราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กหญิงนิตยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กหญิงพรลภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖ เด็กหญิงรุ่งฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายวรเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงวรัชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กหญิงวันวิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑ เด็กหญิงศิริวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒ เด็กชายศุภกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓ เด็กหญิงหัทยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔ เด็กหญิงอรนาฏ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕ เด็กหญิงเจนจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖ เด็กชายชินกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กหญิงดวงกันลยา

เด็กชายธวัชชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงนภัสศร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐ เด็กหญิงปาริชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กหญิงปุณยานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒ เด็กหญิงพรผกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔ เด็กหญิงภวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘

นามสกุล
สาระ
ขันตี
สองสีดา
เจริญวงศ์
ลานนท์
อ้วนทูล
อินพวง
ยศยิ่ง
โสภากุล
สมบูรณ์
ทองวิไล
รูปใส
ชารีรักษ์
ดาบุดดี
ลอกทอง
ทองมาก
เขียวประจบ
แก้วคูณ
ไตรยมูล
แพงเหล่า
เสียงเสนาะ
รอยรัตน์
การะพันธ์
เพื่อนพิมาย
สิงห์สา
ดาบุดดี
อินผล
นันทวงค์
วระบุญญา
เสาศิริ
ธุระพัฒน์
สิงสีทา
วรหาร
ไชยะพันธ์
อยู่เย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม

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
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายรธพล
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสินใจ
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงเสาวลักษ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงจรรย์อมล
เด็กหญิงนรินทร
เด็กหญิงปุณณภา
เด็กหญิงภนิดา
เด็กชายภิพัฒน์
เด็กหญิงรวีพัชญ์
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายดาราพร
เด็กชายพลวัต
เด็กชายชัยวัตร
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงกัลยารัศมิ์
เด็กชายกิตติโชติ
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงชยุตราพร
เด็กหญิงช่อรดา
เด็กชายธันยพร
เด็กหญิงธารารัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

นามสกุล
การะพันธ์
มีธรรม
แสนแดง
ภูเยี่ยมจิตร
ทาวะรัตน์
สืบสวน
บุญรวม
สัญญลักษณ์
พิเคราะห์
ทีฆายุพรรค
อยู่เย็น
สืบอ้วน
พุทธรักษา
ถีระโคตร
พุทธรักษา
กำพุธ
ดาบุดดี
ทองพรม
พวงทอง
คำหาญาติ
เสาทอง
คงยิ่ง
นิมาร
สีหาวงค์
บุบผาวงศ์
ขุนเอม
นิ่งกลาง
สุพรรณแพง
ชาพิภักดิ์
กุรัมย์
ไชยดี
บุญเรือง
สุขสานต์
มณีสาย
ก้านกิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

สังกัดวัด

วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์

หมายเหตุ

วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐ เด็กหญิงเบญจมาศ

เด็กหญิงปรายฟา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒ เด็กหญิงปาริตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓ เด็กหญิงปุญญิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔ เด็กหญิงพัชริดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕ เด็กชายพัฒนพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กชายภาสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงลำดวน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงสายนำ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กหญิงภัทราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กชายนิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กหญิงนุสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายสาริน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กหญิงกรรณิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔ เด็กหญิงขวัญจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕ เด็กชายจิรายุต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กหญิงจิราวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กชายชยุต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กหญิงณัฐฐาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กชายณัฐพนธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กชายทิวัตถ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กหญิงปาริชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงปยะธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙ เด็กหญิงภาวินี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐ เด็กหญิงยุพารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑ เด็กชายวชิรทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กหญิงสุนิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓ เด็กชายอัมรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงพัชรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑

นามสกุล
กุลสิงห์
ภาพันธ์
บุญทด
หาระบุตร
ธรรมคุณ
ไชยดี
เหลากลม
มูลแก้ว
สัจธรรม
ทองแดง
ไชยดี
ชินดา
รามอาษา
สิงห์กุม
โมหา
บูชาพันธ์
คำใบศรี
บูชาพันธ์
มะลิมาตย์
แก้วหาญ
โคตรสมบัติ
พิมพ์จันทร์
เหนือโชติ
อินพวง
ว่องไว
ทองไข
สาระทิศ
ใจทัศน์
ขันอาษา
ศิริระ
พันพงษ์
หอมจำปา
ศิลา
โคตอิน
สีหาราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตชด.ปงคอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดนาหว้า
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงรุ่งลัดดา
เด็กหญิงสุภาณิกร
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงอุไรวรรณ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงศิรินภา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓ เด็กหญิงณัชชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายพนมไพร
เด็กชายอดิศักดิ์

เด็กชายกาญจีระ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙ เด็กหญิงจีรวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐ เด็กชายชนะพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒ เด็กหญิงชวนพิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓ เด็กหญิงชุฎารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔ เด็กหญิงณิชาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กหญิงนันทนา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖ เด็กหญิงนิภาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗ เด็กชายปรันตวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงพรรณพัชรสินี

เด็กหญิงพรลภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐ เด็กชายพัฒนา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑ เด็กชายพิเชษฐ์ชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒ เด็กหญิงยุวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓ เด็กชายรพีภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔ เด็กชายสิทธิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงพัชรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงอุบลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชลิธาร
เด็กหญิงชาลินี

นามสกุล
บุญมาก
พานอ่อน
สอนคำเสน
วงค์ไชยา
นามแดง
พัดโท
หมุนสิงห์
บุปผาวงศ์
คำภาแก้ว
บุตรดอน
โสเสมอ
สุขทน
แสนลา
สามัคคี
สายคำวงศ์
ผาดี
ประสมพลอย
จันทาลุน
เกตุแก้ว
แต้มแก้ว
คำจันดี
สดุดี
เครือสีดา
เสาราช
ทาลี
ทางชอบ
ประสมพลอย
คำจันดี
แก่นพันธ์
จันทร์ส่อง
จันทะเสน
ก้อนคำ
ก้อนคำ
ทองลิ่มสุด
คุ้มศรีษะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตชด.ปงคอม

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ปงคอม

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายธนดล
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงมัทนา
เด็กชายลาภิศ
เด็กชายวงษกร
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกรพิณ
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนัณธวัฒน์
เด็กหญิงปยะรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖ เด็กหญิงแพรวไพลิน

เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘ เด็กหญิงรุจิรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙ เด็กชายวงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐ เด็กหญิงวรัญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒ เด็กหญิงศิริณะภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓ เด็กชายศิริพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔ เด็กชายสุธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗

นามสกุล
สุพาลา
อุดมญาติ
ภาวิเศษ
ใจเย็น
ทะวิมาต
สิงหนัน
เสนาใหญ่
กุลสิงห์
จันทารุน
จุลเพ็ญ
ไผ่แก้ว
ภาวิเศษ
การุณรักษ์
ประสพผล
ศรีสว่าง
ปองพันธ์
แก้วอาจ
ศรีหงษา
ตาดี
ชิงจันทร์
วิลัยศรี
ใจคิด
แดงโสภา
จันทาลุน
กุลบุตร
ชาญทะเล
เอี่ยมนอก
แดงโสภา
ประกิเลศ
สุภาษร
ขันเงิน
เข็มงูเหลือม
ทางชอบ
ศรีสว่าง
ทาก้อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

สังกัดวัด

วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุภัสสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กชายสุริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กชายโกสินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายโกวิท
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐ เด็กชายเจษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑ เด็กชายฉัตรมงคล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กชายธนโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔ เด็กชายอทิตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายอัครเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กหญิงกมลรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงจิรามาส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงช่อลัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงดรุณี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑ เด็กชายบุศยพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงปญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงภรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กหญิงวิตาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กหญิงสุนิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กหญิงอัญณิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กชายนครินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กชายวรเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กชายนันทวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงราตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายคริษฐ์
เด็กหญิงณัฐทิตา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กชายเนติพงษ์

นามสกุล
ตุละ
แดงโสภา
วันแก่น
สุขแดง
แสงใสแก้ว
แก่นสา
ใยปางแก้ว
กันหาบุตร
แสนโคตร
ประทุม
ทองปลาย
อิ่มใจ
พิสาชัย
ทองปาย
แสนสุข
คุณลือชา
สุภโคตร
ทางชอบ
หาระสาย
พลเสนา
วันแก่น
เอกพันธ์
สัมมาวงศ์
อเนกา
แจ่มใส
สุขสนาน
ขันสิงห์
พุทธาทาบ
พรรษา
พึ่งสมวงศ์
ม่วงทองหลาง
ปลายเนตร
บรรทอน
พุทธาทาบ
พันธ์แสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

สังกัดวัด

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

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กชายประจิต
เด็กชายประเสริฐ
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายพีรภาศ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิลใจ
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กหญิงณิชากาญจน์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓

เด็กชายทัศไนย
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงสาริศา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

เด็กหญิงนารากร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕ เด็กชายพัฒนา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖ เด็กชายศิลา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงสาริญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘ เด็กหญิงสุชัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กหญิงอรปรียา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กชายอาทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กชายจิรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กชายตรีภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงนฤภร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔ เด็กหญิงลลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กหญิงอัญชลี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายกิตติกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณัฐนิช
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงศุภนุช

นามสกุล
ลาเบิกบาน
ทันธิมา
แดงโสภา
หาระวงษ์
ทองลิ้มสุด
ทีฆะ
พันผูก
อ่อนเนตร
กุเวสา
ครองยุทธ
แก้วสุพรรณ
อุทธสิงห์
บุญเสงี่ยม
สมวิลัย
สารการ
พิระภาค
หนูหลง
สาระกาล
สารกุมาร
บุญพิมพ์
โกมล
ยังสนิท
ดอนสี
ศรีพรม
อ่อนดี
สายธนู
สุตยะโส
ภิญญะชาติ
มาสุข
บุญภักดี
จันทร์หอม
อุทัยคำ
ดาอินวงศ์
เสี้ยวทอง
ศรีสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาฝา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาฝา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาฝา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ 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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอรปรียา พลไธสง
เด็กชายกิตติศักดิ์ พิมพ์พะวงค์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญจำเนียร
เด็กชายธราดล จันทร์หอม
เด็กชายปธานิน มีแก้ว
เด็กหญิงพรพิมล พาละจ่า
เด็กชายรวิภาส อุทัยคำ
เด็กชายวุฒิพงษ์ พิมโคตร
เด็กหญิงกรกนก เยื่องกระโทก
เด็กหญิงสมัชญา สังกะเพศ
เด็กหญิงสุธิมา อาจารย์ธัมโม
เด็กหญิงบิวสุดา กุลสิงห์
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญจอง
เด็กหญิงชนาภา ไชยราช
เด็กชายวิชญ์พล จันทร์มะณี
เด็กหญิงวิชญาดา อุดมแก้ว
เด็กหญิงจันทราวรรณ บุญจอง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดีอุ่น
เด็กหญิงปริมประภา จันทร์ศรี
เด็กชายศรัทธนิตย์ กองสุข
เด็กชายคุณภัทร พาชื่น
เด็กชายไชยภัทร บังกระโทก
เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมวงค์
เด็กหญิงเบญจนิสา พาชื่น
เด็กหญิงพิราอร สุรวิทย์
เด็กชายวงศกร ชัยสีหา
เด็กชายวิฑูร
วรรณสุทธะ
เด็กชายชิษณุพงศ์ บาศรี
เด็กชายภูธิพัฒน์ ศรีเสริม
เด็กชายธนกฤต ลีกุดเลาะ
เด็กชายพีรพัฒน์ เสมามิ่ง
เด็กหญิงสุภัสสรา สายศรีแก้ว
เด็กชายนิรเนตร พาขุนทด
เด็กชายเพ็ชร
บุญเพ็ง
เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์ พงษ์พล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพับ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพับ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพับ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดธาตุน้อย
วัดธาตุน้อย
วัดธาตุน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ

เด็กหญิงจุฬาริน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔ เด็กชายทิวากร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕ เด็กชายธนกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖ เด็กชายภาคภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗ เด็กหญิงมรกรต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘ เด็กชายวีรเพชร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙ เด็กชายศักดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐ เด็กหญิงอาจรีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑ เด็กชายณรงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓ เด็กชายกิตตินันทพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนพัตร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายอนิรุจน์
เด็กหญิงกรณิศ
เด็กชายชลธิศ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงจารุเนตร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงสุภาจิรา

นามสกุล
จันทร์เติบ
นามบุตร
ศรีแก้วกุล
วรรณมูล
สาริจันโท
บุญอุ้ม
วงษ์สา
สารรักษ์
จันทร์เต็ม
โกการัตน์
สุตะนา
คำเสมอ
แสงใส
คำทา
บุ้งทอง
จันทร์เอก
บุ้งทอง
เพ็ชรจันทร์
เข็มศรี
เหล่าภักดี
สาธุภาค
เข็มศรี
รุ่งรังศรี
กอแก้ว
ชัยศรี
แสงขาว
สาวิสิทธิ์
วรสุทธิ์
นันทะศรี
ลาลี
จันทร์หอม
วรสุทธิ์
สมคะเน
บุญกอง
ครองยุทธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาผาย

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาผาย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาผาย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาผาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอรจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖ เด็กหญิงอรณิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗ เด็กหญิงชมพูนุท
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘ เด็กหญิงดาริกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐ เด็กหญิงอรปรียา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงชณิดาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงรัตติยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายกรวัฒน์
เด็กชายชุติชัย
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิรภัฎ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรรณชัย
เด็กชายสุวิทัส
เด็กชายจีระศักดิ์
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายพีรพันธ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายยุทธศาสตร์
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงนิธิตา
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงภัทรลภา
เด็กชายยศพล
เด็กหญิงกัลยาณี

นามสกุล
กวยรักษา
วะสุวัช
จีนเพชร
บุญถูก
พลแสน
มีสนาม
บุญกอง
ส่งสุข
บุญศร
สายันบุตร
เชื้ออุ่น
หลักทอง
บุญรินทร์
บ้งคำเคน
หมั่นคูณ
กาละปตย์
กิ่งพุ่ม
ฉลวยแสง
ทองประมูล
กิ่งพุ่ม
โสโป
แก้วเขียว
บุญกระจ่าง
ทุมมัย
สุวรรณกิจ
บุญจอง
สุภผา
บุญเกื้อ
ธงศรี
จันทร์โยธา
วรสุทธิ์
ประทุม
ปวงสุข
จันทร์โยธา
จันทร์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กหญิงขวัญมนัส
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายติรนันท์
เด็กหญิงภัธรภร
เด็กหญิงศิริโสภา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายเจริญรัตน์
เด็กชายชัชพงศ์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายราเชณร์
เด็กหญิงศศิการณ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงบุญนิตา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิตานัน
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายธีระพล
เด็กหญิงวรากร
เด็กชายชัยเมธ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงอริสา

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖ เด็กหญิงกิตติมาภรณ์

เด็กหญิงนลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กหญิงจิราวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙ เด็กหญิงชญานิน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐ เด็กชายชัยวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑ เด็กชายณัชพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒ เด็กหญิงณัฐวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓ เด็กชายทรงฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔ เด็กหญิงทิพย์อัปษร

นามสกุล
เพลินจิตร
จันทร์หอม
การินทร์
บุญจำเนียร
ไพละออ
จันทร์โยธา
เครือศรี
บุญเสริม
รุ่งเรือง
เครือศรี
โนนใหญ่
อัคฮาด
เชิดชู
ครองยุติ
การินทร์
สุขพันธ์
แสงศรี
ผุยผาย
วรรณทวี
การินทร์
การินทร์
จันทร์หอม
มุ่งหมาย
พิมพ์วัน
บุญอำนวย
จันไทย
ที่อุปมา
พิมพ์วัน
พิมพ์ลา
บุญอำนวย
มุ่งงาม
ศรีภา
อินเอี่ยม
พรมลี
ศิริแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางขี้นก
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเบญจพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖ เด็กหญิงพัชริดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗ เด็กหญิงวรกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘ เด็กชายสิทธิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กชายอรรฆพันธุ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงกนิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

เด็กชายธวัช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔ เด็กชายปริญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕ เด็กหญิงปยวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กชายอริยะ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กหญิงณัฐริกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กหญิงนันทิญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงภาวินี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กชายกิตติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงกุลธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงนันท์ทิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓ เด็กหญิงประภาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กชายฤทธิกร

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กหญิงสมจินตนา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กหญิงศิริญาภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗

เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงดวงพิชิต
เด็กชายฉลองศักดิ์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชัยทรัพย์
เด็กชายฐาณัส
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรภัทร์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายบรรรือศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กหญิงบุษบา

นามสกุล
ศรีระทา
พิมวัน
บุญอำนวย
ตั้งสกุล
พลเยี่ยม
เพ็ชรกล้า
หนองขุ่นสาร
สายอิ่นแก้ว
บุญชัย
อินงาม
โนนมี
สืบศรี
อุ่นจิต
ปาสาบุตร
พระไชย
แก้วคำ
แก้วแสง
บุญล้อม
วงศ์จันทร์
นาพันธ์
โทวาท
บุตรวัน
โตนาม
พิมพ์ทรัพย์
สายโสภา
คำหาร
พันงาม
กมลฤกษ์
สายทอง
คะพิมพ์
นารัตน์
เวียงคำ
มาลี
คำสุข
ทะยะราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่น้อย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่น้อย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่น้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่น้อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่น้อย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่น้อย

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดู่น้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดู่น้อย

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดดงแถบ
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดบุญธิศาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปฏิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑ เด็กหญิงปาริชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒ เด็กหญิงพรไพลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓ เด็กหญิงพัชรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔ เด็กหญิงปยวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕ เด็กชายพงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖ เด็กชายภีระนัน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗ เด็กหญิงฐิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘ เด็กชายกฤษตเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙ เด็กหญิงเขมินทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐ เด็กหญิงจิตทิวา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑ เด็กชายจิรายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒ เด็กชายเฉลิมฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายไพศาล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายจันทกานต์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนภชนก
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงณิศวรา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายคุณภัทร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงบุญญตา
เด็กชายรัฐบุรุษ
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายเอกลักษณ์
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กหญิงขวัญนรี

นามสกุล
พากเพียร
แสงเนตร
ใจยา
โยธารัก
พากเพียร
วิจิตขะจี
พันธ์ขาว
หงษ์ไชยคำ
หวังลาภ
ผุสิงห์
อินพล
บุญชิต
แสงกล้า
ไชยชนะ
โกมลศรี
บัวเผื่อน
นามสอน
แก้วดา
สิงจานุสงค์
วรพิมพ์รัตน์
พิมพ์ทอง
บุระมาศ
ผิวทอง
มุ่งงาม
สมอาจ
วงค์ด้วง
พิลาคำ
เที่ยงผดุง
โอสถศรี
ศรีหงษ์
บุบผาชาติ
วงศ์ด้วง
นงค์นุช
เต็มสุวรรณ์
อินทรุกขา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดแสนสำราญ
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดกุดกั่ว
วัดดงบังเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงณิชานันฐ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงภูฟา
เด็กหญิงรดามณี
เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงบุณฑรีย์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายกาย
เด็กชายชัชวาล

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓ เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุพัสสรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายตนุภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗ เด็กหญิงปณิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘ เด็กหญิงพิชามญชุ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙ เด็กหญิงอริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑ เด็กหญิงฑิตฐิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กหญิงทิพยธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓ เด็กหญิงนันทิกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายพานุ
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายอชิรญาณ์

นามสกุล
แสนทวีสุข
หอมเย็น
คงตางาม
พงญาติ
สอนดี
ธาตุทอง
แสงอาจ
พิมพ์อักษร
แสนทวีสุข
บุญหอม
จุลดาลัย
พานพงษ์
คงตางาม
อุ่นใจ
กองแก้ว
มัคนา
ทองอาจ
พิลารักษ์
ประสาร
แสนทวีสุข
ชาวตระการ
ศิริพันธ์
บุญใหญ่
เตชนันท์
หน่อปาล์ม
คำหาญ
พันนาพบ
สมชาติ
ชินโชติ
ไชยลังการ
ไชยลังการ
ทรารมย์
บุญอาจ
วงษ์ใหญ่
ชินโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดยางวังไฮ
วัดยางวังไฮ
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเกิดกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑ เด็กหญิงชุติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓ เด็กหญิงนภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔ เด็กชายศาสตราวุธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕ เด็กชายศิริมงคล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖ เด็กหญิงสุพัตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗ เด็กหญิงอรกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กหญิงกรกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐ เด็กหญิงกวินธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กหญิงชนาธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒ เด็กชายณัฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓ เด็กหญิงณิญาพัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔ เด็กหญิงทิรารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กชายธวัชชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖ เด็กหญิงธัญชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กหญิงธิดาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กชายนาจา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กชายนิลภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กชายบวรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายประกาศิต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กชายพงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓ เด็กชายพัทธ์พงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔ เด็กชายพัสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕ เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กหญิงภัทราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗ เด็กชายภารวี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กชายวงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กชายวงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐ เด็กหญิงวรกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑ เด็กหญิงวรรณภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒ เด็กชายวีรภาพ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓ เด็กชายศาสดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔ เด็กชายสุริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

นามสกุล
ภาคเหนือ
พาจันทร์
มาสดี
แสนนาม
พุ่มจันทร์
บุญปก
สายสี
ภูมิเพ็ง
ดวงดี
เพชรอาวุธ
พิมา
เพ็งรัตน์
ปองนาลา
ลือโลก
สรสา
บัวใหญ่
ศรีจันทร์
เหลืออ่อน
มุเนืองรัมย์
ฉลาดเอื้อ
สาลีเกิด
เจียรนัย
งามสุข
สีหันต์
มะลิทอง
คันธศร
เครือสิงห์
คำพานิล
ชุมนวล
บุญมา
รัตนะ
พรมสุวรรณ
ศิริคำ
เฉียงเหนือ
แพงไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
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
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอภินันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖ เด็กหญิงอาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗ เด็กหญิงโอมธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘ เด็กชายชัยกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙ เด็กชายณัฐพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐ เด็กชายบุณยกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑ เด็กชายศตวรรษ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒ เด็กหญิงกชกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔ เด็กหญิงนราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕ เด็กหญิงพนิตพิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖ เด็กหญิงภาวิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗ เด็กหญิงสุภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘ เด็กชายกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙ เด็กชายกฤษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐ เด็กชายไกรลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑ เด็กหญิงขวัญกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒ เด็กชายทศพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓ เด็กชายปาณัทพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายพชร
เด็กชายสิโรธร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงศุทธหทัย
เด็กหญิงกายวัลย์
เด็กชายญาปณัฐ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพีระภัทร
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กหญิงสุภาลิณี
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอาณาจักร
เด็กชายอิทธิพัทธ์

นามสกุล
ชาริชา
คำพันธ์
สมวงษ์
สิมมา
วงจันทร์
มังคา
ปองทรัพย์
ขำตา
ราชัย
นันโท
พันธ์ทอง
เสวะนา
งามสุข
ชอบเสียง
ศรีไชย
อรรคบุตร
ศิริรส
หาแก้ว
ดวงคำดี
แสนโสม
โสวิชัย
หาญชนะ
บุญลอย
เด่นดวง
จันทรบุตร
สุขประเสริฐ
แก่นนิล
ชอบดี
เหล่างาม
แสนทวีสุข
ดวงทอง
สมพอง
ทองโสภา
สุวรรณกูฎ
งามสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคู
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคู

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
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
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กหญิงสิริวัลย์
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงรุ่งลัดดา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธีรพันธ์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพิบูลย์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕

เด็กชายภากร
เด็กชายภาวิน
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุภาพร

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖ เด็กหญิงสุภาพรรณ

เด็กชายจตุพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กหญิงจิตนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙ เด็กหญิงนวินดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑ เด็กหญิงลินรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒ เด็กชายศรายุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓ เด็กหญิงสุนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔ เด็กหญิงธนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕ เด็กชายธีรศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖ เด็กหญิงพรนัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗ เด็กหญิงลัดดาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙

เด็กชายกรวิชญ์

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กหญิงกัญญามาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔

เด็กชายกิติภูมิ
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชุติพงษ์

นามสกุล
คำอุด
คูณทรัพย์
สมนา
สมนา
หาแก้ว
แสงตา
วงษ์น้อย
สีหานัน
ภูมิคำ
พิมพล
มั่นคง
ถนอมดี
ศรีบัว
เสกโทก
ศรีบัว
แสงหัวช้าง
สีคำแท้
โชติรัตน์
เค้าทอง
ก้อนหิน
มูลอ่อน
สายสี
ชุมนวล
พบบุญ
แพงสุภา
สารพัฒน์
สลัดทุกข์
มุทาพร
บุญยะพันธ์
ลอเลื่อน
แก้วปญญา
ทานะเวช
พิตะพันธ์
โกประพันธ์
สุทธิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนม่วย
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนม่วย
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนม่วย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนม่วย

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนม่วย
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ 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
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายทินกร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖ เด็กหญิงทิพย์ไข่ศร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงทิพวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘ เด็กชายเทพทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙ เด็กชายธนกฤษ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กชายธนธร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กชายธนภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒ เด็กหญิงปานทิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงพรพิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงพรวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงพิชชาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กชายพีรดนย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กชายภูริภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงมณีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงมิณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กชายรัฐภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กหญิงรุ่งนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กชายวีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กชายวีระพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กชายวุฒิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กชายวุฒิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กชายศักดิ์พล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กชายเศรษฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กชายสหรัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กชายสิงหา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กชายสิทธิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กหญิงสิราวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กหญิงสิริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กหญิงสุกานดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กชายอนิรุจ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กหญิงอรวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กหญิงอารยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายเอกภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กชายพรวนัช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายวัศพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕

นามสกุล
สายสมบัติ
คำเฉย
จันเวียง
แสนเลิง
มงคลช่วง
วันชัย
ธิษาชัย
บัวดก
สาโสม
โพธิ
คงศรี
อิ้มคำ
วระราษฎร์
สาธุจรัญ
ลาภรัตน์
สายตา
ประหา
ระดาพงษ์
พันธ์วงค์
สายเสน
โพธิรักษ์
มงคลช่วง
ปองปก
คำตา
พิลาสันต์
จารุมี
พันธ์วงศ์
อุนาพันธ์
สุกันญา
สร้อยสุข
หัวดอน
ไชยรัตน์
พุ่มจันทร์
พลเมือง
เขียวแห้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพิมพ์ผกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑ เด็กชายภูวิพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒ เด็กชายวันจักรี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓ เด็กชายศักดิศรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔ เด็กหญิงสิรินทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕ เด็กชายจิรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖ เด็กชายดรัณภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘ เด็กชายธีรพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙ เด็กชายธีรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐ เด็กหญิงพรพิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑ เด็กชายทิชานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒ เด็กชายธันวา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓ เด็กหญิงสุนันทา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔ เด็กชายอดิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงกัญญลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กชายจัสติน
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายกิตติ
เด็กชายยุทธชัย
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายณัฐพฤทธ์
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายปาราเมศ
เด็กหญิงฝนทิพย์
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอิทธิพงษ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายพรเทพ
เด็กหญิงพิมนภัส
เด็กชายสุธี
เด็กชายกิตติทัต

นามสกุล
กาเผือก
สีดาจันทร์
มูลเทพ
จันทะโครพ
สาโสม
มะฮง
สมน้อย
บุญประสม
มณีสาย
ทองห่อ
สิงห์ชา
ทองชาติ
วงค์ขัน
วารินทร์
จั่นเจริญ
วงค์คำพันธ์
อัตะโน
สีวะปา
บุริวงศ์
ไชยหงษ์คำ
จันเพ็ง
พันธุมาศ
นามแสน
โคตะถา
ชารัมย์
ภูธร
แก้วจันทร์
นพรัตน์
คำคง
แสงสันต์
โคตรตถา
ปาทะวิง
ปานเหลา
พวงพิกุล
สีแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวทอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดหนองสนม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิริศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กหญิงณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กชายนันท์นภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กชายพชรดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงเมธาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายวายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายสรรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กชายจักรกฤช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กหญิงชมัยพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กชายชัยชนะ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กชายโชคอนันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กชายณัฐชนน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กหญิงณัฐชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กหญิงณัฐนิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กชายณัฐสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กชายดนัยยศ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กหญิงธนิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

เด็กชายธีรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายปญญาพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กหญิงปยมน
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กชายไกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กหญิงพนิตธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กชายพลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กชายพัชรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กหญิงพิมรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กหญิงเพชรลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรุจิราพร

นามสกุล
อ้วนลำ
ไชยสำแดง
ปริหา
บุญพัง
นามแสน
สายสี
ภักดีล้น
ยุวะวาสน์
คลังทอง
สำราญ
พูลทอง
สายแก้ว
จักสุข
พุ่มจันทร์
วงค์ตาแสง
เสืองาม
ผ่องศรี
สุดยอด
ทองคำ
โพธิ์พิมพ์
บัวดก
จันระคน
อาร้อน
พฤกษชาติ
สุดถนอม
ทองไทย
สมผิว
ยุวะวาสน์
สุพรม
อังคะโส
สมเสนาะ
มันทุปา
พากเพียร
ศรีมุงคุล
สาธุพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ 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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงวรพัชรา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑ เด็กชายวสุธร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒ เด็กหญิงศิรประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓ เด็กหญิงสุรัตธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔ เด็กชายอดุลวัส
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕ เด็กชายอาทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖ เด็กหญิงอารยา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงอารียา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘ เด็กชายอิทธิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙ เด็กชายพลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กหญิงศิริโชค
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กชายศิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒ เด็กชายสรวิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กหญิงสุรัติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กชายจันทรัสม์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กชายชนะพล
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กชายธนพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กหญิงนวลอนงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กชายพรต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กหญิงพัชรี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายพิชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กชายภัทราวุธ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายรังสิมันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงรุ่งอโณทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายวงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงสุธินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กหญิงกัลยาณี
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กหญิงกิรติกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กหญิงจริญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กชายจักรพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กหญิงจิราพร

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

ศรีบุญเรือง
พูลทอง
สายสี
พรมโสภา
จันทะเกษ
บัวเงิน
บัวใหญ่
ประเว
ขันแก้ว
กันหา
จาริอุทิศ
สิงห์กัน
ฉัตรสุวรรณ
แสนอ้วน
สุทธิแพทย์
แสนสวาท
พาแพง
สาโสม
งามศรี
รักษาถิ่น
ละนิโส
ทองบุราณ
ฉัตรสุวรรณ
เกษพันธ์
ศรีชัย
กมเลศร์
แสวงดี
แสวงดี
ลุขำ
ยาพลัง
สุขเกษม
ภิญญะชาติ
ทรัพย์ขำ
คำแพงนาค
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อระพันธ์

เกิด

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

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
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธนัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖ เด็กหญิงวรนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗ เด็กหญิงศิริวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘ เด็กหญิงสุชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑ เด็กชายฉัตรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒ เด็กชายชุติเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓ เด็กชายญาณพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕ เด็กหญิงณัฐภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖ เด็กหญิงณัฐสุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗ เด็กหญิงดารินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙ เด็กชายนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐ เด็กหญิงปณณิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงอมัจจ์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชยุตม์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปลิตา
เด็กชายภูวฤทธิ์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายรัฎฐพิชญ์
เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงศิริภิรมย์

นามสกุล
สว่างโชติ
อนุพันธ์
ทองเลิศ
ศิริวาลย์
สมบรรดา
ศรชัย.
กัลยาทอง
ธรรมสัน
ขอเหล็กกลาง
แสงทอง
ศรีนวล
พืชทองหลาง
สมาน
พรมกิจ
จันดีโพด
สุขวงษ์
ทองคำผุย
โพธิ์ชัย
สายบุดดี
ขันทจันทร์
ชุมต้น
ศรีสุวรรณ
เที่ยงจิตร
เกษอุดม
คำลีมัด
ส่งเสริมไพรสนธ์
บุตรโท
ทองชมภู
ปริโยทัย
ธรรมา
ยิ่งยง
จันทร์หอม
ชูสาย
ธานี
คงมาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดปาห่องเตย
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอดิศรณ์
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชินวัตร

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖ เด็กหญิงณัฐธิญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนิญาดา
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายรุ่งทิวา
เด็กหญิงณัฐหทัย
เด็กหญิงปยภัทร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพุฒิพร
เด็กหญิงภัทราวดี

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗ เด็กหญิงมลฑาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอรชพร

นามสกุล
เทียมเกตุแก้ว
เหลาลา
มิ่งขวัญ
พิมเพียง
นกเอี้ยง
ทวีมา
มัครมย์
บุญมานัด
สาระพันธ์
แก่นมาลี
สุวรรณกูฏ
ไตรรัตน์
กัญญาสาย
บุตรโท
ตำหนิชาติ
สารพันธ์
แสงกล้า
สีเข้ม
สิมาวัน
มาลัยพวง
อ้อมชมภู
การะมาตร์
ม่วงอ่อน
เพ่งพิเดช
สุริยะ
วิลัย
ทองพิเศษ
พินตะคุ
แสวงทรัพย์
หัดทะมา
ถำวาป
สายพิมพ์
ทองใบ
พุ่มจันทร์
แก้วหยาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กหญิงอุมาพร
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤตติกุล
เด็กหญิงกีรัตยา
เด็กชายโกสินทร์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายฐาปกรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖ เด็กหญิงณัฏฐกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙

เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กหญิงศวิตา
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงหิรัญญิกา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอัยรัตน์
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอารีรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐ เด็กหญิงกัญญาภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑

เด็กชายกิรติ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒ เด็กหญิงขัติยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายชยธร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงดวงหทัย

นามสกุล
จันทร์แก้ว
โคตเมือง
ลาโพ
สายสี
บุญธรรม
สุทธัง
จันทมาตย์
สีนวน
หงษ์มณีย์
คะวิลัย
อนุลุน
บุญครอง
คำสิงห์
เทือกตาทอง
ลาภูตะมะ
แสนพัน
พุ่มสีนิน
ตั้งมั่น
เหมนัด
ไหลหลั่ง
ศรีหาเวช
ใหม่ศรี
ทองรส
สีสันต์
นาสวนทัศนีย์
บุญคำ
แวงดา
อุดาหน
พาลี
คงศรี
พลปญญา
วิพันทา
เชาว์นาสัย
สิงหา
บุตรทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประดู่

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประดู่
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประดู่
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

สังกัดวัด

วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
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

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐

เด็กหญิงเด่นเพียร
เด็กหญิงนาตยา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงพิมพ์ภิสร
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กชายวรกานต์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖ เด็กหญิงวรรณกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗

เด็กหญิงวรรณิดา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘ เด็กหญิงวัตถาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐

เด็กหญิงวิลาศินี
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กหญิงศุภิกา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอนนต์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายจักรีภัทร
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายวิทวัส

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑ เด็กหญิงสุพรรณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓

เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกนกพิชญ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔ เด็กชายกัญจน์ชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กหญิงกนกรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กหญิงขนิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘ เด็กหญิงจิดาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙ เด็กหญิงจิรารัชต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐ เด็กชายชนสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑ เด็กหญิงญาณิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒ เด็กชายธนทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงธัญดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔ เด็กหญิงประภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖

นามสกุล
ชาสมพร
แก้วมาเกิด
สุขยืน
คณะใน
ปนชุด
สังขะโห
โภคทรัพย์
ทองโสม
ซื่อตรง
ขึ้นภูเขียว
โพธิ์สนธ์
สุมุทธราช
เตียงงา
วงชมภู
เหล่าสาร
แก้วยอด
เหลี่ยมแก้ว
นามนิล
ศิริวัฒนาทกุล
มีม่ิงขวัญ
สาระทรัพย์
นาเจริญ
วัฒนสิทธิ์
จันทร์พวง
ไชยคำ
ทวีสิทธิ์
ศรีสุระ
จินดาวัลย์
มามี
สินเทาว์
วงค์หนองแล้ง
โภคทรัพย์
เลขตราสาร
วงษ์ใหญ่
บุญมานันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงมินธิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖ เด็กหญิงวรัชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗ เด็กหญิงวริษรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘ เด็กชายวิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙ เด็กหญิงศุกร์ฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐ เด็กชายสมพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กชายอภิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒ เด็กชายกฤษณัฏ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา

เด็กหญิงจินตนา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕ เด็กหญิงจิรประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กชายเจษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กหญิงชญานิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘ เด็กหญิงณัฎฐนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙ เด็กหญิงณัฐชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐ เด็กชายณัฐชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑ เด็กหญิงณัฐฎิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กชายณัษฐพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓ เด็กหญิงทิพรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔ เด็กชายธนเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กชายธนพรพิพัฒน์

เด็กชายธนภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กชายธนวันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘ เด็กหญิงธนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กชายธันวา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กชายธีรดนย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กหญิงนัสมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒ เด็กชายปฐมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓ เด็กชายปรรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔ เด็กชายประจักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕ เด็กชายปุณยวัจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖ เด็กชายพงศ์สรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗ เด็กชายพิรุฬห์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘ เด็กชายภาคิน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙ เด็กหญิงมนัสนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖

นามสกุล
ขันธวิชัย
โสภามา
ชนะมี
สิงห์สีทา
โภคทรัพย์
โคตรคำ
หวังผล
พาสันต์
ฉลูศรี
โคตรนันทร์
จันทาทอง
โพธิ์ขาว
บุญชาติ
ศรีธัญรัตน์
ฉายวรรณะ
เงินมั่น
คำชู
ศิริชา
พรโสม
เขียววงค์
โชตินอก
แก้วดวงงาม
ยาตรา
มุทะระพัฒน์
เรือนเจริญ
นงนุช
โมคทิพย์
ระนิอินทร์
ถิ่นขาม
สุภาพเนตร
ประเสริฐ
ภาคศิริ
คำงาม
นินมาวัน
คำลุน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเดช

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒

ชื่อ
เด็กชายเมธิกร
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงโมรียา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓ เด็กหญิงวรรณนภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗

เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงวิภาดา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘ เด็กหญิงวิมลพรรณ

เด็กชายวีรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐ เด็กชายวุฒินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กชายวุฒิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายอนันธนชัย
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอรพินท์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖ เด็กชายอิสรานุวัฒน์

เด็กชายณันธวัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กหญิงจิรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายเฉลิมชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กชายชาญชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงณิภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒ เด็กหญิงนมิรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓ เด็กหญิงนาถลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔ เด็กหญิงบุษกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕ เด็กหญิงปณิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖ เด็กชายปติภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กชายยุทธภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘ เด็กหญิงวันวิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กชายวุฒิไชย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กชายศิริโชค
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑ เด็กชายศุคลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กหญิงสิดารัศมิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กหญิงสุนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กชายสุรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗

นามสกุล
แก่นศรี
วิลามาตย์
โพธิ์คำ
มุกดาหาร
เดชะคำภู
ปยะนันท์
แก้วดวงงาม
แสนทวีสุข
บุญมาก
สุดชะฎา
พันเพ็ง
ประสาทศรี
ชมจันทร์
ธานี
รักจินดา
ทองประสาน
สุนทรสุริยกุล
พาคำ
อุดมญาติ
ริปนโน
สุดาชม
กุลดำแดง
คูพรมมี
แสงจันทร์
พิเนตร
จารุขันธ์
วรรณสุภะ
แก้วไวยุทธ
แก้วลา
เผ่าผม
ต้นเกตุ
พรมวัน
สำราญ
สาทะ
มูลชมภู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงกมลกานต์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กหญิงปริตา
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงวิไลรัตน์
เด็กหญิงสุธนพร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปวริศา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗ เด็กหญิงวรรณธกานต์

เด็กหญิงวรัทยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐ เด็กชายอนุชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑ เด็กชายอานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒ เด็กหญิงกุ้งนาง
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓ เด็กหญิงธิดาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔ เด็กหญิงชลลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕ เด็กหญิงดาราวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖ เด็กหญิงบุญยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗ เด็กหญิงมาลิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙ เด็กหญิงวรพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐ เด็กหญิงวรารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒ เด็กชายธนโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓ เด็กหญิงพรนิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔ เด็กชายพศวัต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕ เด็กหญิงพัชรพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖ เด็กหญิงพิมพา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗ เด็กชายสุนันทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘ เด็กชายจารุพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙ เด็กหญิงจิราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘

นามสกุล
ทองตัน
ทองจันทนาม
กองแก้ว
คนฉลาด
มูลคำเหลา
ปลัดสพันธ์
แดขุนทด
ปดชา
ชนะพาล
สง่าศิลป
ร่วมบุญ
พลรักษ์
ขันโท
ผกามาศ
ทิอุทิศ
พามาดี
รอดจันทร์
ดวงคำ
ละนิโส
นันสถิตย์
ขันโท
แซ่ต้ัง
โพธาราม
ปจศรี
จันทร์ดา
ริทัศน์สาร
วรรณวัตร
ยุวพรม
พิมพ์เรือง
มณีรัตน์
ฟองลม
มาเหลา
เรืองแสน
เครือศรี
เชื้อท้าว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑ เด็กชายนิตตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒ เด็กชายปวเรศ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓ เด็กหญิงพิชญธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔ เด็กชายภูริทัศน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕ เด็กหญิงมณีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗ เด็กชายสถาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘ เด็กชายสิรธีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙ เด็กชายชัชวาลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐ เด็กชายธนวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงธัญญพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒ เด็กชายศิวณัติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายศุภชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕ เด็กหญิงกวินทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กหญิงกิ่งแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘ เด็กชายฉัตรมงคล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กหญิงชนาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงชนาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กหญิงชัญญานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒ เด็กชายโชคทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓ เด็กหญิงฐิตาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔ เด็กหญิงฐิติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖ เด็กชายณัฐพนธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กหญิงธิติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กหญิงปภิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐ เด็กหญิงปวริศา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑ เด็กชายปยเมศ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒ เด็กหญิงปยะนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓ เด็กหญิงปุญญิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔ เด็กชายมนัสนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

นามสกุล
กาสี
วรรณวัตร
ภูพิทักษ์
บุญคุณ
ใจเดี่ยว
พสุนนท์
นามบุญเรือง
ศรีจันดี
ผลทวี
ภูพานเพชร
วามะกันต์
บุญจวบ
รุ่งเรือง
ทิพคุณ
โคตวงค์
อุดอ้วน
พรชัย
ทองแสวง
จักรศรี
พงษ์พา
รุ่งเรือง
พรหมวงษา
อรอินทร์
พิพันธ์
นามวงษา
พลพุทธา
สมพล
ประดับศรี
คำหมูน
ปาสาจันทร์
จันทรทิพย์
ไทยเสถียน
นวลอินทร์
โสภะวัง
แสนลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

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
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงยุพิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖ เด็กชายรพีภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗ เด็กชายลิขิต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘ เด็กหญิงวรรณวิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙ เด็กหญิงวารุณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐ เด็กหญิงศุภมาส
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑ เด็กชายศุภวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒ เด็กหญิงสกาวรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔ เด็กหญิงสุดธรรมมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕

เด็กหญิงอภัสรา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖ เด็กหญิงอภิญญาพร

เด็กหญิงอัมรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘ เด็กชายวีระศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙ เด็กหญิงศศินา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐ เด็กชายชิตพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖

เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุธิกานต์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘ เด็กหญิงจินตนาการ

เด็กชายณฐภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐ เด็กชายศรัณยู
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑ เด็กชายศรายุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒ เด็กหญิงรัตน์ศิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓ เด็กหญิงนลินทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔ เด็กหญิงรัตนศิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕ เด็กชายวรพจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖ เด็กหญิงวิยดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗ เด็กชายสุภชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘ เด็กชายอรรถพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙ เด็กหญิงอรสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙

นามสกุล
อินทะนาม
พวงพันธ์
อินโสม
ชาสุด
สมพร
เหนือภูมิ
ซองชะยา
บัวศรี
อาษา
วรรณสิน
ลำงาม
โสมมา
คำแก้ว
พึ่งภพ
แสงหิรัญ
คงแสนคำ
ใจเดียว
กาญจนพัฒน์
ผาลีพัฒน์
กาญจนพัฒน์
กาญจนพัฒน์
สุยะลา
พันธุบาล
โชคนัติ
มอบมิตร
ผิวทอง
พิมพ์ไกร
สุภาว์
พิมพ์เนตร
นามวงค์ษา
หวังผล
ณ บุตรจอม
ดวงเดือน
พิมพ์สาร
ดวงเดือน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

สังกัดวัด

วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจักรี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑ เด็กหญิงจำปา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒ เด็กชายธราธร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓ เด็กหญิงเธียรพนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกัณฑ์เอนก
เด็กหญิงจุฑาพร
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงญานิสา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงเทวิกา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายประพัสศร

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์

เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒ เด็กชายปติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓ เด็กหญิงปยาพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔ เด็กชายพงค์นภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕ เด็กชายพชรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖ เด็กชายพีระพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗ เด็กหญิงภัททิยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘ เด็กหญิงรัตนวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙ เด็กชายวสุรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐ เด็กชายวัชรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑ เด็กหญิงศศิวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒ เด็กชายศิรชัช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓ เด็กหญิงสัณห์สินี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กหญิงสิวพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑

นามสกุล

พึ่งพบ
พิญญาณ
กานทอง
ทวงศ์ษา
จำปาปา
ปตะพี
สาแดง
บุญจวบ
บ้งแดง
หลอดคำ
สวนลำใย
จันทร์สอน
แพร่ทอง
บังหลง
บุดดารมย์
พุ่มพุทรา
ประปลาย
ชาประวัง
ชินพันธ์
ประสารศรี
ชอบเสียง
สุวรรณศิริ
พรมสีใหม่
ลุนพรม
โลหะกุล
ชูมงคลรัตน์
เนาวะบุตร
อินโสม
หารสาร
ฉุยประเสริฐสุข
วรรณเขต
ชากุลชอบ
พละพันธ์
วงษ์ทองดี
ยอดคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุดารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖ เด็กหญิงสุนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗ เด็กชายอภิสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กหญิงจุฬารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กหญิงเชษฐ์สุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑ เด็กหญิงวรรณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กชายพรทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓ เด็กชายวินัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔ เด็กหญิงวิศัลยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕ เด็กชายสิทธิ์พงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖ เด็กชายกิติพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗ เด็กชายครรชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘ เด็กชายชิติพัทธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙ เด็กหญิงธีริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กชายวีระศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปวรวรรณ
เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายภานุวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงศศิมาภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓

เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอนันต์ยศ
เด็กหญิงอรทัย

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔ เด็กหญิงภิญญามาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙

เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกานต์ธิดา

นามสกุล
แสนสี
หาระสาร
คำปญญา
สุวรรณกูฎ
สอนโคกสูง
ขันแก้ว
นนท์วงษา
นางาม
คำปญญา
หนูสิน
เหลื่อมศรี
หมดหลง
รูปใหญ่
ลำงาม
พิมูลชาติ
บัวบาล
รูปพรรณ
ชิดเชื้อ
อุ่นสา
จรลี
ศรีปราชญ์
สาธุจรัญ
ภูคำ
ทาสะโก
ประทุมวงค์
แสนทวีสุข
พลพนา
จิตติวัฒน์
สยามล
ทะนงค์
โครรัตน์
สายเนตร
นวนพักตร์
บุญยืน
สุขศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กชายเจษนิพัทธ์
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายวุฒิธิไกร
เด็กหญิงสวยละไม
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอภิวันท์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายสกุณวัฒน์
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กชายณวัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กชายนิธิพัฒน์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงณัฐธิดา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔

นามสกุล
ดาวัลย์
แสงเลิศศิลปชัย
สายเนตร
ชาติสมร
สุขศรี
บุญเหมาะ
ขันคำ
รุ่งเรือง
ทีอุทิศ
โสโภกรม
อินทร์โสม
บัววิไล
ลูนัน
บุญจวบ
ค่าแพง
กุลภิรักษ์
เสริฐสม
สุดไชย
ธิมาทาน
คุ้นเคย
มิ่งขวัญ
เทพสงค์
คุ้นเคย
ไกรศรี
คุ้นเคย
หาคำ
พูลพนา
ศรีสุข
ศิริเริ่ม
ศรีสุข
วงษาบุตร
แก้วพรม
ละม่อม
พุฒหอม
โครรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

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
วัดอุตตมผลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงณิชานาฎ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายบุญรอด
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพรพจน์
เด็กชายเมธานันท์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสมพจน์
เด็กชายสิทอย์
เด็กหญิงศศิธารา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายคณิศร
เด็กชายฉัตรชัย

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓ เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖

เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กชายภัทรพล

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗ เด็กหญิงลักษณารีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายอทิวราห์
เด็กหญิงจรรย์อมร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายกฤตชัย
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายธนดล
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงศิริกันยา

นามสกุล
แก้วพรม
ชาภิรมย์
บุญมา
งามจันทร์
เห็มอ่อน
สร้อยคำ
ขันตี
หิมะคุณ
สร้อยคำ
พันแสน
นะรินรัมย์
ด่านณรงค์
แก้วพรม
ใจดี
ธิระปญโย
โทแก้ว
ทุมมา
ภูมลา
คำแก้ว
คนธี
ประดับวงค์
เสมนันท์
สงวนพิมพ์
ประเสริฐพงษ์
เพ็งวิชา
หวังได้ดี
สุดตา
ทูลพุทธา
ดวงสีทอง
งอนไถ
หลวงนา
กันตี
สีหานาม
ภะวัง
คมสัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคิแลน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กหญิงกรรวี
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กชายฌาญชัย
เด็กชายบุรชัย
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายธนกรณ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘

เด็กชายชนะพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กชายดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑ เด็กชายดุลยวัต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒ เด็กชายธนชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓ เด็กชายธนดล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔ เด็กหญิงธนภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕ เด็กหญิงธัญพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖ เด็กหญิงปวีณา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗ เด็กชายพรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘ เด็กชายพุฒินาท
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙ เด็กหญิงเมษา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐ เด็กหญิงยุวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒ เด็กหญิงวีรยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓ เด็กหญิงศิริลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔ เด็กชายสิทธิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕ เด็กหญิงสุภาวิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖ เด็กหญิงอรนุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗ เด็กหญิงอังศุมาลี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘ เด็กชายอานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙ เด็กชายคมไผ่
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐ เด็กหญิงจันจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑ เด็กหญิงชนิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒ เด็กชายไชยพศ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กชายณภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙

นามสกุล
ดีไว
คำภู
ปสสาคำ
ไชยดำ
โสภา
เคียบเคียง
โกมลศรี
สอดส่อง
เทียมทัด
บุญมี
พิมพ์แพทย์
ไชยชนะ
หมุนหมาย
วงศ์กลม
โยธาตรี
การินทร์
โอชา
ติดต่อ
พุสาโรนา
พิมศรี
แกะมา
มณีภาชน์
คำสุวรรณ
ผาเพศ
สาระภา
เทียมทัด
มาคะวงค์
ศิริรัตน์
บุญทรง
แสนสี
วิลามาศ
สีบัว
มุทาวัน
สมโสภา
ตาบุดดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอก
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอก

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอก
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณิชาภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายตะวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กชายทวีชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กชายธัญวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐ เด็กชายนราวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กชายนันทิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กชายปยพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓ เด็กหญิงพรอนันย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กหญิงพีระยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กชายเพชรนาทราย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘

เด็กหญิงภณิตา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กหญิงอุทัยวรรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายณัฐดนัย

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖

เด็กชายปตญา
เด็กชายพัทธดนย์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗ เด็กหญิงพิมพกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงเย็นจิต
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายจิรพัส
เด็กชายจุฑา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงชนัญธิดา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖ เด็กชายชินพระรัตน์

เด็กชายณวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘ เด็กชายธวัชชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กชายธิวากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗

นามสกุล
นาทันตอง
พุ่มจันทร์
จันแรม
วงขึง
กะชา
เจือบุญ
เหลาคำ
พุฒผา
บัวศรี
ตาบุดดา
วามะกัน
จันทร์แรม
กาญจนพัฒน์
ศรีคุณ
กรินรักษ์
กรินรักษ์
ละพรม
สมคำ
สายเนตร
ดอกคำ
ทาดี
สุขโข
พละพันธ์
เชื้อพันธ์
กรมพันธ์
มุสะกะ
ภาคแก้ว
แสนรู้
ศิริวิชัย
พันดวง
กำปนโน
มณีสาย
วงค์สา
มุกดา
สุครีพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายบรรพต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กหญิงพิมภิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒ เด็กหญิงศิริรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กชายเศรษฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กชายสิงหา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กชายอภินัน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖ เด็กชายอัฐกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗ เด็กหญิงอุรัสยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙ เด็กชายกิตปกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐ เด็กชายจักรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒ เด็กหญิงญาราภรณ์

เด็กชายณัฐฑพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔ เด็กชายธราเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕ เด็กหญิงนราวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖ เด็กหญิงบุณยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กหญิงมณียา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายสรรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑ เด็กชายอัคนิรุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงฐิติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔ เด็กชายธนาวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กชายนพรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖ เด็กหญิงพิชญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘ เด็กชายวรกันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กหญิงอนิศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑ เด็กชายชัยพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กชายณัฐภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กชายนาวินต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กชายปาณวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓

นามสกุล
ทีเขียว
ทาดี
จันทร์งาม
แก่นร้านหญ้า
สีหาพงษ์
กุดเหลา
ศรีรัตน์
วงลคร
โลมรัตน์
หาญชัย
มิ่งมูล
ศรีสัมประรส
อ่อนวรรณะ
อาญาสูญ
คูณเมือง
โคตรพันธ์
แดนดี
พาบุ
ธานี
สีสิงห์
กิ่งสกุล
บุดดี
แซ่ต้ัง
ใจเด็ด
สายสมร
โฉมสุข
บัวมาศ
สุดไชย
บุญชิต
โทบุตร
สงวนพิมพ์
ดอนไพรที
สิงห์กล้า
สุจริต
พันธ์สุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖ เด็กหญิงโยษิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗ เด็กหญิงสุชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘ เด็กชายอดิศร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙ เด็กชายอนุชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐ เด็กหญิงอรนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑ เด็กหญิงอรปรียา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กหญิงอริสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓ เด็กหญิงณัฐนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กหญิงอริสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕ เด็กชายพัชรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖ เด็กชายยงศิลป
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงสุชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘ เด็กชายพีรพัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กหญิงภาวิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงกชพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑ เด็กชายคริสรุจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒ เด็กชายจีระประวัติ

เด็กหญิงชิดชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงนันธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖ เด็กหญิงพรพิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘ เด็กหญิงวันวิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙ เด็กชายอดิสรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐ เด็กชายอัครพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กหญิงไอรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙

เด็กชายเจตนา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงธิดา
เด็กชายธีระพนิช
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายมิ่งขวัญ

นามสกุล
พุ่มน้อย
คำแดง
โง่นสูงเนิน
สุดดี
นาคา
โอณวัฒ
โสดาจันทร์
ยุทธภิญโญ
โคกมิ
สุขล้วน
ดาษดา
เครือคำ
โพธิ์ชุม
ศรีธรรมมา
กิมสุวรรณ
แก้ววิหค
วงศร
คำโกน
อินลี
การผ่อง
วงเวียน
พิมสาร
เคนแสนโคตร
ดาผา
แพงศรี
สิมัยนาม
จันทร์ขอนแก่น
คูณยา
บุญช่วย
ควรชม
โทบุตร
ดาลัย
ศรเสนา
คณาดา
สิถิระบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๙/๑๑/๒๕๕๒
๑๓/๐๒/๒๕๕๒

๐๙/๐๙/๒๕๕๒
๑๙/๐๙/๒๕๕๒
๒๗/๐๔/๒๕๕๒
๑๗/๑๒/๒๕๕๒

๑๔/๐๑/๒๕๕๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒
๒๕/๑๑/๒๕๕๒

๒๑/๐๖/๒๕๕๒
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

๐๕/๐๙/๒๕๕๒
๑๔/๐๑/๒๕๕๓
๒๕/๑๒/๒๕๕๒

๑๔/๐๕/๒๕๕๓
๒๗/๐๕/๒๕๕๓

๒๐/๐๕/๒๕๕๓
๑๔/๐๒/๒๕๕๓
๒๗/๑๒/๒๕๕๒

๒๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๓/๐๒/๒๕๕๓
๒๗/๐๙/๒๕๕๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๓

๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๐๗/๐๑/๒๕๕๒
๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๑/๐๗/๒๕๕๒

๐๖/๐๑/๒๕๕๒
๐๑/๐๙/๒๕๕๒
๒๙/๐๕/๒๕๕๒

๐๘/๐๓/๒๕๕๒

วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาหว้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านเล้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านเล้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านเล้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านเล้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านเล้า
วัดภาราวาส
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ ๑๔๕) วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดปจฉิมณีวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑ เด็กชายวัชระ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓ เด็กชายศักรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕ เด็กหญิงคริษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖ เด็กชายเจษฎากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กชายฑิฆัมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘ เด็กชายพลพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙ เด็กหญิงกัลยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กหญิงณิชาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑ เด็กหญิงนันธิดาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒ เด็กหญิงพิชชญาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓

เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงริศา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กหญิงกมลมาศ
เด็กชายเขมภัทร
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงเนตรา
เด็กหญิงบัวคำ
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกุลทีป
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายพีรันธร
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายกฤตเมธ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์

นามสกุล
คำโกน
ฉลูศรี
โง้นแดง
หาระสาร
นำสี
ยุตกิจ
จันทร์สูง
พิมบุตร
หาระสาย
อุทธา
ลำพึง
นันตะบุตร
พันธ์ลา
บุญราศรี
กิ่งก้าน
อุทธา
จักษ์วงค์
ชาญค้า
สมวาส
เทือกท้าว
มีใจ
สมจิตร
ศรีช่ืน
ม่าวไทย
แก้วเนตร
แสงหิน
พงษ์สัจจา
ยิ่งยง
ปญญาทิพย์
พันธุ์สุวรรณ
ท้าวมา
ใจเด็จ
ถุระพัฒน์
ครองสัตย์
บับพะตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องข่า
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องข่า

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องข่า
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องข่า
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำพิทยา

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำพิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐปรียา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กหญิงเปรมศิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กชายรัชกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘ เด็กหญิงสายธาร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙ เด็กหญิงสิริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐ เด็กชายสุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑ เด็กชายกรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒ เด็กหญิงจิราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓ เด็กชายณชพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔ เด็กชายบรรณวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕ เด็กชายปญญากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖ เด็กหญิงสิราวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗ เด็กหญิงอารีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กชายกฤษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กหญิงกัญธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กชายเกรียงไกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กชายเกียรติประวุฒิ

เด็กหญิงบุญธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กชายอัครเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กชายนัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กหญิงพัชรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กหญิงภัคจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กหญิงภัทรลภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘ เด็กหญิงเมขลา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กชายศุภสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กหญิงสิริวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงปยาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กชายวิทยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓ เด็กหญิงขวัญวจี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงณัฐชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖ เด็กชายณัฐวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗ เด็กหญิงทิพปภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘ เด็กชายธณเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒

นามสกุล
โมหา
แสงพุฒ
สมพล
หมื่นหนู
ศรีมะณี
หานนท์
ทุมยา
จอมประเสริฐ
บุญเกิด
ทองเลิศ
จันดากุล
นาคะ
กุลวงษ์
ทุมมากรณ์
หลงชิน
ส่งเนียม
เหลาโพธิ์
รัตนาจารย์
สำเภานนท์
บุญสอน
นามโคตร
พรมรินทร์
นันท์ภักดิ์
มาโพธิ์
ทุมมากรณ์
อุดมสันต์
วิวาส
ธรรมทอง
สีมาบัติ
ทิพรส
ทิพรส
บุญพรม
บุตราษฎร์
จุใจลำ
พรมแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธิติวุฒิ ค่อมบุญ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑ เด็กชายปยทัศน์ วงค์ศรีชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒ เด็กหญิงปยะกาญจ์ บุญทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓ เด็กชายภัทร์ภูมิ พุฒศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์ เชื้อท้าว
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕ เด็กหญิงภัทราวดี นำคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖ เด็กชายภูมิมินทร์ คำสิม
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗ เด็กชายเมธิชัย
สุดหล้า
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘ เด็กหญิงรัชนีกร ยิ่งยง
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙ เด็กหญิงวิชญาพร สุขสิงห์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐ เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ แพงทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กหญิงสุพัฒตรา ศุภรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒ เด็กชายอาจณรงค์ รักการ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓ เด็กหญิงอารยา สุจริต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔ เด็กหญิงณัฐริกา ศรีธรรมมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕ เด็กชายตุลา
แก้วพิลา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖ เด็กหญิงนำผึ้ง
โนนบุญศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗ เด็กหญิงพัชรินทร์ หลอดทองคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘ เด็กหญิงสุกัญญา แย้มดี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙ เด็กหญิงอภันตรี กุลรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ รูปช้าง
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑ เด็กหญิงณิชานันท์ หลาทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒ เด็กชายนิติภูมิ
นามบุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓ เด็กชายพงศกร คูณยา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔ เด็กชายรัฐภูมิ
นามบุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕ เด็กชายสุกฤษฎิ์ ดวงพุฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖ เด็กหญิงกัญญาณัฐ บริสุทธิมานวงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายกิตตินันท์ อัยวรรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘ เด็กชายณรงค์กรณ์ จันทะนุท
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙ เด็กหญิงเนตรดาว ขนทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐ เด็กหญิงเนตรนภา สาหึงรัมย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๑ เด็กชายพชร
โคตรศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๒ เด็กหญิงแสงเดือน สาสี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๓ เด็กหญิงธนภรณ์ ทองชุม
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๔ เด็กชายราเชนร์ พงษ์พัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างโพน
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างโพน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๘

ชื่อ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิวะพล
เด็กหญิงชลนิชา
เด็กชายวงศกร

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายภิรวัฒน์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงอภิสรา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๖ เด็กหญิงอิสราภรณ์

เด็กหญิงอภิญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๘ เด็กหญิงยุธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๙ เด็กหญิงโชติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๐ เด็กชายพีรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๑ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๒ เด็กชายเด่นศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๗

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๓ เด็กหญิงวลัยลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กชายธิปไตย
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงดารณี
เด็กหญิงยศวดี
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงอภิชยา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายอุดมชัย
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวงศ์สิริ
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงสุทธิดา

นามสกุล
แก้วคำมูล
แสนลา
นามสี
มะธิปไข
ทวีทรัพย์
พงษ์เสือ
บุญคำ
สิงห์เชื้อ
สีทา
สมบูรณ์
พันโบ
มุสะกะ
โสภะวงศ์
ปองกัน
แก้วมณี
เชื้อสิงห์
วงกลม
ลาเบิกบาน
เรือนพิมพ์
โตแปน
ไชยสิงห์
ขันธะชาติ
ยืนนาน
ท่วงที
หนองยาง
บูระพิน
บุดดาพันธ์
จันทวะรี
สีรับสี
ยุตวัน
คงยิ่ง
สีทาบุตร
วงษ์มอบ
เจริญวงค์
วรรณสิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างโพน
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างโพน

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกษม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษม
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกษม

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชณะชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๑ เด็กชายดนุนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๒ เด็กชายธนัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๓ เด็กหญิงนภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๔ เด็กชายสิทธิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๕ เด็กชายกิติพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๖ เด็กชายชนะชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กหญิงชนากานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๘ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๙ เด็กชายชัชวาล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กชายณภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๓ เด็กหญิงธัญสิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๔ เด็กชายธันวา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๕ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๖ เด็กหญิงปณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๗ เด็กชายปทมากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๘ เด็กหญิงปยนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๙ เด็กชายพงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กหญิงพัชริน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงพัทชรี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๒ เด็กหญิงพิชาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๓ เด็กหญิงมนชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๔ เด็กหญิงวิภาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๕ เด็กชายสิทธิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๖ เด็กหญิงสิริญาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๗ เด็กหญิงอารียา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๘ เด็กหญิงวราภร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๙ เด็กหญิงจริญาภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๐

เด็กชายธนาธิป

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๑ เด็กหญิงนงค์นภัทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กหญิงรวินันท์
เด็กหญิงออรญา
เด็กหญิงกัญญ์วรา

นามสกุล
สาแดง
สุวะจันทร์
โมระดา
แก่นมั่น
ผูกรักษ์
เรืองแสน
ศรีโสภา
ชนะพาห์
อำนวยผล
อ่อนเขียว
นามกัลยา
สิงสีทา
วรรณสิม
แสงคำ
สารแพง
คำสุณี
นามผล
ศรีโสภา
บุตรวงษ์
จำป
ศรีชนะ
มีโชค
นามวงษา
ปญญาสู้
ทาวะรัตน์
กัณหาบุตร
ศรีโคตร
เวชภิบาล
บุญน้อย
จิตประเดิม
เกิดสวัสดิ์
โคตวงค์
ศิริวัฒนกุล
สวัสดิพงษ์
มูลพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพิน

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโหมน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตติกูล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กชายชนากานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กหญิงฐิติวรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กชายธีระพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กชายปชยานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กชายพิทวัส
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๑ เด็กหญิงวรรณภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๗

เด็กชายสันต์สถิตย์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงพริสร
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายณภัสกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนภิสา
เด็กหญิงน่านฟา
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายนำพล
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายสุขทัศน์
เด็กหญิงหอมจันทร์
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายจำเริญ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๘ เด็กหญิงพิมพ์นิภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ

นามสกุล
ลานนท์
หอมนวล
บุญเนตร
คำแสง
สมรูป
แสวงทอง
บรรทร
สมใจ
บุญเกิด
พรรณาภพ
กานา
สิงห์คำ
สอนสา
ท้าวมา
ไชยผา
อินโสม
แอมโอฐ
คณิพันธ์
วรรณคำ
บุญทะวงษ์
ดวงเนตร
รองศักดิ์
แสนสุข
ปองญาติ
แสงสีดา
อินทะสร้อย
ศิริคูณ
พิมพานิล
อุทธิสิน
ชูคำ
ไชยผา
สุวรรณกูฏ
หวังบุญ
อินโสม
อินโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายสายชล
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายกมลวิช
เด็กชายกรมิษฐ์
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายนนทภัทร์
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายพงศ์พล
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงภาวดี
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายมงคล

อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๖ เด็กหญิงมนทกานต์

เด็กหญิงวาสนา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๘ เด็กหญิงสุพรรณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๙ เด็กหญิงสุภัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๐ เด็กหญิงสุวิชาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๑ เด็กหญิงอุมารินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๒ เด็กหญิงกัญพัชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๓ เด็กชายชนะชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๔ เด็กชายเทพทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๕ เด็กหญิงธิดาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๖ เด็กหญิงวันทนีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๗ เด็กชายศุภากานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๘ เด็กชายเกียรติภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๗

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๑๙ เด็กหญิงทรัพย์ทิพย์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๒

เด็กชายสถาพร
เด็กชายสุรชาติ
เด็กหญิงนิตยา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๓ เด็กชายศุพงษ์วัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๔

เด็กหญิงชลดา

นามสกุล
คล้ายคลึง
สาทรราช
บุญแก้ว
กาลจักร
พรมปด
เข็มธนู
ฟสันเทียะ
สาธรราช
คุณทา
จันทร์เสน
คชพรม
สามี
ธรรมอินทร์
บุญดี
พื้นปูม
คชยาพันธ์
พลพิทักษ์
ชาวตระการ
ผาหยาด
พุทธเมฆา
ทองเฟอง
สิมมา
แวดอุดม
เจริญเรือง
แดงชาติ
ลาพ้น
ห่อทรัพย์
หมดหลง
คำวงศ์
แก่นสาร
เจริญพร
จันทร์ทรง
สาธุ
ทันทิมา
แก้วฤาษี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขือง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายยศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๖ เด็กชายสุชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๗ เด็กชายชินรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๘ เด็กชายธีระศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๙ เด็กชายภาคิมท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๐ เด็กหญิงกุลธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๑ เด็กชายชิษณุพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๒ เด็กชายพงศภัค
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๓ เด็กชายรชต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๔ เด็กหญิงสุชัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๕ เด็กหญิงสุภัสสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๖ เด็กหญิงกวิญยญาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๗ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

เด็กชายชลวีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๙ เด็กหญิงณัฐธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๐ เด็กชายพัสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๑ เด็กชายพีระยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๓๘

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๒ เด็กหญิงแพรประภา

เด็กชายเมธาสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๔ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๕ เด็กหญิงนำใส
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๖ เด็กหญิงนิศารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๗ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๘ เด็กชายวายุภัคย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๙ เด็กชายจิรายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๐ เด็กชายณัชนนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๑ เด็กชายอัษฎาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๒ เด็กชายอาคม
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๓ เด็กชายจรัสรวี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๔ เด็กชายธนา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๕ เด็กชายนัฐพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๖ เด็กหญิงมัลลิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กหญิงอภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๘ เด็กหญิงพิชญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กชายภูมินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๔๓

นามสกุล
สมน้อย
สมน้อย
สมน้อย
โคตรชนะ
ฉิมพลี
ยำยวน
บุญฉวี
สีทองทุม
ปาลา
ประจัน
สีหนาท
โยธา
อมรสิน
พิมพ์สา
ชัยชนะ
เหลาเคน
ลุกโม
เชื้อสิงห์
ไม้น้อย
ขันขวา
นิยมสุข
ดาเหลา
มาโปร่ง
โกษฐา
เบ้าทอง
บุญมี
กุลโท
ไปมา
โชสูงเนิน
อัปกาญจน์
บัวสอน
ไชยโท
ทองนำ
นนพละ
เกษมสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกัลยาณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๑ เด็กหญิงดารารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๒ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๓ เด็กหญิงนฤมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๔ เด็กหญิงแพรวา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๕ เด็กหญิงณัฐภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๖ เด็กชายนราธร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๗ เด็กหญิงภาสินี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๘ เด็กชายมิณฑาฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๙ เด็กชายฤทธิพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กชายสรสิช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๑ เด็กชายแสงชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กชายอนุกูล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๓ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๖๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายฐิติกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๖ เด็กหญิงฑิมพิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๗ เด็กชายณภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๘ เด็กหญิงพัชรสุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๙ เด็กหญิงพัชราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๐ เด็กชายพิชัยภูษิต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๑ เด็กชายพิณเฉลิม
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๒ เด็กชายมิตรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๓ เด็กชายรัชวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๔ เด็กชายวีรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๕ เด็กชายวุฒินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๖ เด็กชายอภิชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๗ เด็กชายธีระวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๘ เด็กชายบุญลาภ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๘๙ เด็กหญิงกัญญาภัค
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๐ เด็กชายเกษม
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๑ เด็กหญิงทิพย์เกสร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๒ เด็กชายนราธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๓ เด็กชายยศพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๔ เด็กหญิงรวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๗๕

นามสกุล
จำป
บุญเกิด
จันทร์มาทอง
ชายแก้ว
จันบัว
ทาปศรี
นนท์กัณหา
อุปริวงศ์
วงศ์ม่ัน
สมสอน
วงศ์เสนา
ชัยธานี
สีงาม
คนเพียร
มีพิมพ์
ไม้น้อย
ละนิโส
พาละคุณ
บุญโจม
พิมสาร
ไม้น้อย
พลศักดิ์
คำผุย
นาชัยสิทธิ์
แซ่ล้ี
บุตรคำ
บุตรลา
โลมรัตน์
เรืองฤทธิ์
จันทรักษ์
สัตนาโค
วามะชาติ
หล้าแก้ว
ชัยช่วย
สุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึม
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาจับ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยที
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำแข้
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำแข้

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
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
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กหญิงศศิรัตน์
เด็กชายสหภาพ
เด็กหญิงสุพิชฌา
เด็กชายกันยา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๘

อบ ๔๕๑๖๓/๒๘๙๙ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เด็กชายณัฐสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๑ เด็กชายทักษ์ดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๒ เด็กหญิงทิฆัมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๓ เด็กชายนพนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๐

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๔ เด็กชายปญญพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๒๙

นามสกุล
จีนพิน
นามทองต้น
กำเนิดสิงห์
แสงกล้า
เครื่องจันทร์
สร้อยทอง
ภูมิชัย
แสงกล้า
หอมไม่หาย
หอมสุด
แก้วพวง
ตาอินทร์
วารีพัฒน์
ฤาโสภา
มีสมยุทธิ์

เด็กชายมงคล
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงวัฒณา
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กหญิงภรณ์กมล
เด็กชายกฤษดา แก้วรักษา
เด็กหญิงกาญจนภร บุญโจม
เด็กชายวงศกร คำโท
เด็กชายกฤษณะ ชัยเพชร์
เด็กชายคมกริช โลมรัตน์
เด็กชายจารุวัฒน์ วงค์ทอง
เด็กหญิงชรินรัตน์ พรมดี
เด็กหญิงชลธิชา ปูคะธรรม
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองผุย
เด็กชายธาวิน
อินทร์ผล
เด็กหญิงธีรดา ทองผุย
เด็กชายธีร์ธวัช ไชยะโคตร
เด็กหญิงปยะมาศ แก้วประกอบ
เด็กหญิงพรนิชา พูดเพราะ
เด็กหญิงพัชรินท์ ยงยิ่งพูน
เด็กชายรังสัน
สีเขียว
เด็กหญิงลูกแก้ว กาสี
เด็กหญิงวรรณิศา ภาคคำ
เด็กหญิงศิริภัสสร ปาหมี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสาร์ศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้

๐๓/๐๔/๒๕๕๒
๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๐๓/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๗/๒๕๕๒
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๓๑/๐๓/๒๕๕๒
๑๗/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๐๔/๒๕๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
๐๕/๐๙/๒๕๕๒
๑๔/๐๗/๒๕๕๒

๐๕/๐๖/๒๕๕๒
๑๗/๐๖/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒
๒๔/๑๒/๒๕๕๒

๒๕/๐๗/๒๕๕๒
๑๗/๐๖/๒๕๕๒
๑๗/๐๘/๒๕๕๒

๐๓/๐๕/๒๕๕๒
๒๒/๐๘/๒๕๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๒
๒๕/๐๓/๒๕๕๒
๒๘/๐๒/๒๕๕๒
๒๒/๐๘/๒๕๕๒
๑๒/๐๙/๒๕๕๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๑๒/๒๕๕๒
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๙/๒๕๕๒
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำแคน
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
วัดถำเต่า
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนบ้านคำสมิง
วัดนิคมเกษม
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกานต์สิริ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจอมทัพ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชญาณี
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายชัยวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายชุติวัต
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๒ เด็กหญิงญาณินี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๔ เด็กชายทักษ์ดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๕ เด็กชายทักษิณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๖ เด็กชายธราเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๗ เด็กหญิงธัญชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๘ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๙ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๐ เด็กหญิงนิตยาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๑ เด็กหญิงเบญจรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๒ เด็กหญิงปวริสา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๓ เด็กหญิงปานวาด
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๔ เด็กชายปยังกูร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๕ เด็กหญิงพรธีรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๖ เด็กชายพันธุ์ธัช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๗ เด็กชายพิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๘ เด็กหญิงพิชชาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๕๙ เด็กชายพีรัชชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๐ เด็กหญิงภันทิลา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๑ เด็กชายภาสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๒ เด็กชายภูริภัทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๓ เด็กชายมนัสวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๔ เด็กหญิงเยาวพา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๔๑

นามสกุล
คำภาลี
อุ่นท้าว
พิมพ์สวัสดิ์
มูลประโคน
ฤกษ์สุทธิ
ไม้น้อย
มีมาก
ขันรักษา
โกมลศรี
วงศ์เงิน
มีโชค
ผุยพรม
โมทะจิตต์
รินทาง
ดาษดา
พูลพล
ถำหิน
นามพิมพ์
ผิวทอง
อ่อนคำขันธ์
หมุนแคะ
ห้วยทราย
นันตะบุตร
เสนาวัฒน์
ทันธิมา
ชาติแดง
จันทร์สิงห์
วังราช
ดาวัลย์
คำแก้ว
บุดารมย์
กองแก้ว
โพธิบาล
พลเทพ
ดาผาวัลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเยาวลักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๖ เด็กหญิงรวินท์นิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๗ เด็กชายวรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๘ เด็กชายวิเศษพร
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๙ เด็กหญิงศศิวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๐ เด็กชายสิรดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๑ เด็กชายสุเมธา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๒ เด็กชายอชิตะ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๓ เด็กชายอนุชา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๔ เด็กชายอภิชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๕ เด็กชายอลงกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๖ เด็กชายอาทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๗ เด็กหญิงกมลพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๘

เด็กชายกฤษฎา

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๗๙ เด็กชายกฤษณพัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๒

เด็กหญิงกวินตา
เด็กชายกวินท์
เด็กชายกิตตินันท์

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๓ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

เด็กหญิงกุลธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๕ เด็กหญิงกุลนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๖ เด็กหญิงกุศลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๗ เด็กหญิงขวัญจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๘ เด็กหญิงขวัญฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๙ เด็กชายจักรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๐ เด็กหญิงจาริณี
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๑ เด็กชายจิรศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๒ เด็กหญิงชัญญานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๓ เด็กชายชินพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๔ เด็กชายชิษณุพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๕ เด็กชายโชคชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๖ เด็กชายโชติก
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๘๔

อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๗ เด็กหญิงญาณัจฉรา
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๘ เด็กหญิงฐิติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กหญิงณวรา

นามสกุล
ดาผาวัลย์
พลเทพ
ชมภูจันทร์
ปราณีวงศ์
พันธุมาศ
จันมา
เรืองภักดี
สุยะรา
จูมลี
ดวงพุฒ
สอนเสริม
ซอยชด
ทองเหลา
ปาทอง
แก้วสุภรัตน์
วารีพัฒน์
หมัดแม่น
สีสร้อยพร้าว
ดวงแก้ว
พลหาญ
อังฆะ
จันทองหลาง
ชายแก้ว
แสงหิน
เขียวแก้ว
อินทะนาม
เขียวแก้ว
ทัดศรี
ลาลี
ยานะรมย์
ผลจันทร์
โกศัลวัฒน์
กากลม
คลังตระกูล
บุญราศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กหญิงณัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนพงศ์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธีปกรณ์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายนพฤทธิ์
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนิพาดา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๗ เด็กหญิงเนตรอัปสร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๖

เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงประภาสิริ
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยะ
เด็กชายพงศกร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๗ เด็กชายพรหมพิริยะ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๓

เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงพัชรธิดา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กหญิงพิพัฒนพร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๔ เด็กหญิงพิมพกานต์

นามสกุล
มาตสาร
นาสมบูรณ์
ศุภกิจ
จันจำปา
ยำยวน
ชนะสะแบง
หามทอง
มังคะการ
หอมนวล
ปาวรีย์
แจ่มใส
บุญเรือง
เรืองสา
สนธิ
เงาศรี
อมรสิน
พิมพะสุทธิ์
สายโสภา
ทะนงค์
นันตา
ธุระนา
บุญยงค์
มีตา
สุตนา
ผาจันทร์
ทุมทอง
เบ้าคำ
แถมวัน
จันทร
แยงส่อง
คำแก้ว
ขันทอง
คำแสง
นารอด
คุณบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัตนะ
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร เจริญรอย
เด็กหญิงภัคฐ์พิชา ชัยพุฒิธเนษฐ์
เด็กชายภัทรพล พิมพา
เด็กหญิงภัทราพร เชื้อทอง
เด็กหญิงภัทราพร สองศร
เด็กชายภูมิพัฒน์ ลาเบิกบาน
เด็กหญิงมลิวัลย์ ยำยวน
เด็กหญิงมาริสา มาสม
เด็กชายมินร์ธาดา แก้วพิกุล
เด็กหญิงเมลิสา เจริญรอย
เด็กชายวชิรวิทย์ หมั่นวงศ์
เด็กหญิงวนิดา สายปอง
เด็กหญิงวรรณวิษา ขันตินัติ
เด็กชายวัชรพล อ้วนศรีไสย
เด็กหญิงวัลลภา กาบสุวรรณ
เด็กหญิงวิภาดา ลัดดา
เด็กหญิงวิรากานต์ ไกรสีกาจ
เด็กหญิงวิริญดา แสงกำ
เด็กชายวีรภัทร กลิ่นหอม
เด็กหญิงศวรรยา สุธา
เด็กหญิงศิรศิภา คำหลอม
เด็กชายศุภกฤต ทาลา
เด็กชายศุภณัฐ พจนะ
เด็กชายศุภวัฒนา บุดดารมย์
เด็กชายศุภานิช จันทะนาข่า
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ทองหล้า
เด็กหญิงสิริขวัญ ปองวงศ์
เด็กหญิงสิรินทรา นามบุตร
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ คลังแก้ว
เด็กหญิงสุรภา สำเภานนท์
เด็กชายสุริยชัย พันธ์สุวรรณ
เด็กหญิงอธิชา จันทร์แจ่ม
เด็กชายอนุกูล ลีสีทวน
เด็กหญิงอภิญญา สุดจันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๐๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอมรรัตน์ อมรสิน
เด็กหญิงอมลวรรณ ฬานันท์
เด็กหญิงอริสา สุวรรณกูฏ
เด็กหญิงอรุณญา โชติพันธ์
เด็กชายอาชวิน กองทอง
เด็กหญิงจิรวดี แก้วดวงตา
เด็กหญิงฐิตามนทร์ ยงกุลวณิชนันท์
เด็กหญิงฐิติวรดา นาคสุด
เด็กหญิงปานไพลิน โกมลศรี
เด็กชายมังกร
ทองเกลี้ยง
เด็กชายวิชภูมิ หมุนสิงห์
เด็กชายศรชัย
บุญยงค์
เด็กชายศุภกิตติ์ จันทร์หอม
เด็กชายณัฐวัศ มาอ่อน
เด็กชายนพรัตน์ พืชหมอ
เด็กชายปญญพนต์ พัฒน์ธิพงษ์
เด็กหญิงขนิษฐา แดงชาด
เด็กหญิงชลธิชา บุญโท
เด็กชายณัฐกร เทียมทัด
เด็กหญิงตรีทิตยภิพา ยาตะลี
เด็กชายทิวา
เหล่ากันหา
เด็กชายธนภัทร เทือกท้าว
เด็กชายธนากร ศรีมาชัย
เด็กชายนราวิชญ์ ทันธิมา
เด็กหญิงเบญจภัทร จันทร์ทัย
เด็กหญิงพรรณชนก อ่างศิลป
เด็กหญิงพิชชญาภา สาระภา
เด็กชายพิชัยยุทธ ไชยนาม
เด็กชายพิทวัส ไชยนาม
เด็กหญิงพิมลวรรณ เรือนพิมพ์
เด็กชายวัชรพงศ์ รัตนพลที
เด็กชายศิริโรจน์ มั่งคั่ง
เด็กชายศุภชัย ฟองลม
เด็กชายสุวิจักขณ์ เหล็กกล้า
เด็กหญิงสุวิชาดา รัตนวิสัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๕

เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจักรกริช
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กชายพงษ์ชนก
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายกฤษฎิ์กมล
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กหญิงจิตติภัทร
เด็กชายจิรศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๔

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๕ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๒๙

เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายทรงเกียรติ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๐ เด็กหญิงทิพย์ประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๓๙

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายปติภัทร
เด็กหญิงพวงชมภู
เด็กหญิงพาวิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรัชชัย
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายวิชชากร

นามสกุล
ศิรินิวัฒน์
ใจบุญ
ก้อนคำ
เชื้อสูง
สายแก้ว
เชื้อท้าว
กำประเสริฐ
หรี่เรไร
อ่อนโยน
นามเหมาะ
แย้มศรี
มุลตรี
พิมสาร
เกษี
บู่คำ
ก้อนหล้า
บุญธรรม
ศิริราช
เครืองาม
พรหมคุณ
หลุยบุญเปง
มาสู่
ชัยเรือง
คำศรีสุข
หอมนวล
หลายภา
อาษา
พรมจันทร์
พั่วแดง
ธรรมวงษ์ศรี
แสงคำ
ทับทิมใส
ปสสาคำ
อึ่งน้อย
แบนประชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๐

ชื่อ
เด็กชายวุฒิกร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๑ เด็กหญิงศิวรานุรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๘

เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงอ้ายอิ่ง

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๔๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกมลชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๑ เด็กชายกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๒ เด็กชายกวินภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๕ เด็กหญิงกัญญาวีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๖ เด็กชายกันต์ธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๗ เด็กชายกันตวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๘ เด็กชายกิตติกวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๙ เด็กหญิงกิตติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๐ เด็กชายกิตติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๑ เด็กชายเกียรติชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๒ เด็กชายจิตติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๓ เด็กหญิงจิระนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๔ เด็กหญิงชลพรรษา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๕ เด็กหญิงชัญญานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๖ เด็กหญิงชาลิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๗ เด็กชายชุตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๘ เด็กชายณรงฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๖๙ เด็กชายณัฏฐดนย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๐ เด็กหญิงณัฐชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๑ เด็กหญิงณัฐชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๒ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๓ เด็กหญิงดาราธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๔ เด็กชายเตชินท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๕๐

นามสกุล
เสริฐสม
เพ็งสอน
คำแก้ว
ทัศบุตร
วังพลับ
บำเพ็ญ
คำวัน
ทิพยพร
ซู
จัมปาโสม
แสนทวีสุข
เอื้อฐานะดิษฐ์
สองศร
แพงคำ
วิลาวัล
พันธ์ตา
แก้วบุตรสา
สีเทา
สองศร
ทองพันชั่ง
จันทะมา
ภาผล
แซ่จ๋าว
ศรัทธาพันธ์
อยู่ท่ี
พิมเสน
สุขเกิด
บุตรศรี
สีสม
ทุนมาก
กาหา
สีสุวะ
พั่วชู
ปูคะภาค
อิ่มบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงทักษิณา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๖ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๗ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๘ เด็กชายธนาวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๙ เด็กชายธนาวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๐ เด็กชายธีรโชค
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๑ เด็กชายธีรดนย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๒ เด็กชายธีรเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๓ เด็กชายนรัตถภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๔ เด็กชายนราวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๕ เด็กหญิงนะฤมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๖ เด็กหญิงนิชชาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๗ เด็กหญิงปรียาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๑๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๐

เด็กชายปวรปรัชญ์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงปนรัตน์
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพบพร
เด็กชายพรภวิษย์
เด็กหญิงพัฑฒิดา
เด็กชายพันเทพ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิญญาพร
เด็กหญิงพิมพ์วิภา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๑ เด็กหญิงพิราชลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๐๙

เด็กหญิงภักดิ์พิลัย
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงภีรดา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายเรืองชัย
เด็กหญิงลลิดา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวชิราวิทย์

นามสกุล
ประกอบผล
เยาวศรี
วงษาเนาว์
ตรุวรรณ์
พิมพ์ทอง
เนื่องภักดี
ฟองลม
วรรณวัตร
เนื้ออ่อน
ไหว้พรหม
ชนะพาห์
ใจเดี่ยว
วันทา
สุพรม
ดาผา
ชมชิต
ท่วงที
ชมตันติ
โภคทรัพย์
แสงยางใหญ่
ฬานันท์
อุ้ยโพนทอง
ประสาน
โนนทิง
จันทร์สิงห์
ชัยช่วย
องอาจ
ว่องไว
แก้วเรือง
เสียงไพเราะ
โสดามรรค
เรืองแสน
มาสู่
ปตตะนา
ดีไว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๐

เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวรัญญ์
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายสุพสิน
เด็กหญิงสุพัชเวช

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๐ เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร

เด็กชายสุวัชระ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๒ เด็กชายหิรัณย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๓ เด็กหญิงอฑิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๔ เด็กชายอติชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๕ เด็กหญิงอภิญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๖ เด็กชายอภิสร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๗ เด็กชายอัครเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๘ เด็กหญิงอินธิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๙ เด็กหญิงนาราภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๐ เด็กหญิงจิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๑ เด็กหญิงมนฤดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๒ เด็กหญิงพิบูล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๓ เด็กหญิงวิภาวี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๔ เด็กหญิงวิวรรณี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๕ เด็กหญิงนิภาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๖ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๗ เด็กหญิงลลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๘ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๓๙ เด็กหญิงอาภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๐ เด็กหญิงอินทิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๑ เด็กหญิงขวัญฤดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๒ เด็กหญิงนารีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๓ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๔ เด็กชายนิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๒๑

นามสกุล
อินทร์ตา
กกสันเทียะ
กอบเกื้อ
ทันธิมา
วามะกันต์
พงศิลา
หาวุฒิ
บุญเชื้อ
เรือนพิมพ์
เพชราเวช
อิทธิสกุลชร
มูลเพ็ญ
ทรงคงดวงดี
พันพาห์
ภาสดา
อมตเวทิน
สีมาญา
ชนะพาห์
แสนบุดดา
สุดเต้
แสนนาม
นามวงษ์สา
สุทธิกุล
รวมวงษ์
ปลับศรี
ภูมิทอง
ไชยเทพ
สมเสนาะ
นรมาตย์
ชมพู
ดอนอาจทัน
อุ่นเจริญ
วรจันทร์
จันทะเวช
โทสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพุฒิพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๖ เด็กชายยงยศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๗ เด็กชายวรรณทนา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๘ เด็กหญิงศศิวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๙ เด็กหญิงสุดารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๐ เด็กหญิงสุมิตรสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๑ เด็กชายไกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๒ เด็กชายชาตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๓ เด็กชายมนูศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๔๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงพัชษธาดา
เด็กหญิงอรพิณ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๘ เด็กหญิงชลนิกานต์

เด็กหญิงชลลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๐ เด็กหญิงสุจิตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๑ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๒ เด็กชายสุรวัศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๓ เด็กหญิงอภิพาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๔ เด็กชายกิตติวินท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๕ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๖ เด็กชายยศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๗ เด็กชายวิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๘ เด็กชายไวยวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๖๙ เด็กชายสุรเชษฐ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๐ เด็กหญิงรัศมี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๑ เด็กชายศราวุธ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๒ เด็กหญิงลักษมี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๓ เด็กหญิงสุพิชฌาย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๔ เด็กหญิงกุสุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๕ เด็กชายถิรศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๖ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๗ เด็กชายไกรเลิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๘ เด็กชายชาคริต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๗๙ เด็กชายวีรภาพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๕๙

นามสกุล
เงาทอง
ทองอาจ
ชายงาม
จันทรักษ์
เฉลิมศรี
ศรีชมภู
เครือพันธ์
อ้วนลำ
ธนูทอง
วางไชย
ทองอ่อน
ศรีชมภู
ศรีลาชัย
สมผิว
สนธิเณร
เครือวงศ์
ผาสุก
แสวงทรัพย์
สมผิว
ชูบุญ
สิงหาชัย
ปลายเนตร
ปริวันทะโก
สมดี
จารุกมูล
ภูลายยาว
สีชมภู
ภาระกุล
พิมพกันณ์
ทรัพย์ศิริ
พันธ์คำ
สมเสนาะ
หอมดี
บานแย้ม
ผลทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพชรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๑ เด็กชายอานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๒ เด็กชายเจษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๓ เด็กหญิงเอมฤดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๔ เด็กหญิงวรัตดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๕ เด็กหญิงภัคจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๖ เด็กหญิงจิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๗ เด็กหญิงภัทรวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๘ เด็กหญิงชไมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๙ เด็กหญิงศศินิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๐ เด็กหญิงณัฏฐ์นรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๑ เด็กหญิงสุมาลี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๒ เด็กหญิงมณีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๓ เด็กชายวิทวัส
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๔ เด็กหญิงนิรชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๕ เด็กหญิงธณภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๖ เด็กชายวีระพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๗ เด็กหญิงจริยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๘ เด็กหญิงภรณ์ชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๙๙ เด็กหญิงประภาสิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๒๘๐

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๐ เด็กหญิงทิพย์วรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๘

เด็กหญิงชลรดา
เด็กชายธนัญชัย
เด็กชายอนิรุจน์
เด็กชายกรกฎ
เด็กหญิงนัฐภรณ์
เด็กชายชาญธวัช
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอัศวิน

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๐๙ เด็กหญิงพลอยพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๐ เด็กชายบัญประชา

เด็กหญิงกนกพิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๒ เด็กหญิงชนกนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๓ เด็กหญิงธันยกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๔ เด็กหญิงศรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๑

นามสกุล
ผลทวี
พันธ์ศรี
รุ่งรัตนมงคลดี
สวัสดิ์รัมย์
ผลทวี
ปทุมพงษ์
เจริญพงษ์
แสวงวงษ์
โนนแก้ว
บุประเสริฐ
กระจ่างวงค์
ดำมา
ผลทวี
วงษ์อินทร์
ทาวรรณ
บุญจง
สหุนันท์
ศรีพยัพ
หวังผล
กะกำ
คชยาพันธ์
พันธ์คำ
สรพิมพ์
บุญรักษา
เจริญทัศน์
บุญจง
ฉลองเพชร
บุญชิต
ศรีดา
ไชยรม
สุภโกศล
เชื้อบุญ
เหล่าปุย
หลวงบัว
แผ่นคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคาย

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

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
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภาพร เหลืองงาม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๖ เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว มาลาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๗ เด็กหญิงปลื้มจิตร โมลา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๘ เด็กหญิงเกวลิน ญาติวังกลุ่ม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๙ เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แพง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๐ เด็กชายภูมิบดี
วงศ์แสง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๑ เด็กหญิงวรพรรณ คตภูธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๒ เด็กชายกันต์ธวิน มาลีลัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๓ เด็กชายกัมปนาท โนนสูง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๔ เด็กชายชนะพล โภคทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๕ เด็กชายธีรภัทร ไชยสน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๖ เด็กหญิงปณณวรรณ ประกอบศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๗ เด็กชายพลวิทย์ คำโสภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๘ เด็กชายภานกร ประถม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๒๙ เด็กชายวัชระพงษ์ พงษ์เกษ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๐ เด็กหญิงศิริกาญดา ช่วงชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๑ เด็กชายอนุชิต
อ่อนมณี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๒ เด็กหญิงอภิชญา คงศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๓ เด็กหญิงอภิญญา คงศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๔ เด็กหญิงอุไรวรรณ น้อยยะ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๕ เด็กชายณัฎฐชัย ยศศิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๖ เด็กชายธนา
สาธุวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๗ เด็กชายนะภัษกร พวงมาลา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๘ เด็กชายประวิณ เวียงคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๓๙ เด็กหญิงมุทิตา
ถนอมวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๐ เด็กชายวรายุส
โหง่นคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๑ เด็กหญิงสมสกุล ชัยปลัด
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๒ เด็กชายปุณยวัฒน์ ศรีเพ็ชร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๓ เด็กชายสิทธิโชค ตะมะ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๔ เด็กชายอนุชา
บุญตาเพศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๕ เด็กหญิงเกวลิน ทาทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๖ เด็กหญิงชญาดา ทาบุญสม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๗ เด็กชายณวัตรชัย มูลบุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๘ เด็กชายธัญญารักษ์ สุขอ้วน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๔๙ เด็กชายธีระพัฒน์ มิ่งขวัญ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) วัดคำหว้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) วัดคำหว้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะลี
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะลี

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๘๑
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๐

เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กหญิงนภกมล
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพลอยเงิน
เด็กชายพีระภัทร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๔

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๕ เด็กหญิงภัชราภรณ์

เด็กหญิงภัทรพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๗ เด็กชายอนุภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๘ เด็กหญิงเพชรณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๙ เด็กหญิงอภิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๐ เด็กชายวรสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๑ เด็กชายณัฐวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๒ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๓ เด็กชายปธานิน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๔ เด็กหญิงพลอยริล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๕ เด็กหญิงพัชริดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๕๖

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๖ เด็กชายพัษฎากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงกุลธรา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๖ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์

เด็กชายสิทธิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๘ เด็กชายอติคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๙ เด็กชายอรรถพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๐ เด็กหญิงอรอุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๑ เด็กชายคุณานนต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๒ เด็กหญิงจิตราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๓ เด็กชายณรงค์เดช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๔ เด็กชายเทิดศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๗๗

นามสกุล
สมสมัย
ศรีมูล
บุญปก
สามิลา
บัวหลาย
คำวิเศษ
พาเพียรสุข
อธิโคตร
สุดสะอาด
บุญเสนอ
บุญคำเหลา
เนตรพิทูร
บรรจง
แสงนิล
บุญพาย
จันทร์ศรี
คำมาโฮม
วรรณคำผุย
ลุนพันธ์
แสนบูชา
สิมแสน
พิมพ์แก้ว
มั่งมี
ทีฆะภร
บุญเยี่ยม
นาคสุข
เด่นดวง
เสียงเย็น
ทองจันทร์
ทิพรัตน์
บุญพงษ์
จำปาเต็ม
เกตุศักดิ์
สมชาติ
นาลาสาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดบ้านเบญจ์
วัดปาโนนรัง
วัดปาโนนรัง
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๘๑
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เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๓๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนพรัช แสงแดง
เด็กชายปฎิฏาณ คำสุข
เด็กหญิงประภามณีรัตน์ ปฎิโชติ
เด็กชายภูริณัฐ โมรัตน์
เด็กชายมาโนชย์ นูรักษา
เด็กหญิงสุกันญา นามมุงคุณ
เด็กชายอภิชัย เทพอาสา
เด็กชายกิตตินันท์ ฉิมกลาง
เด็กหญิงคริษฐา มีโภค
เด็กหญิงจันทร์ชิมา พงษ์มาลี
เด็กชายจิรายุ
นุกอง
เด็กชายฐเดช
พัฒนะสาร
เด็กชายณัฐิวุฒิ เต็มพร้อม
เด็กหญิงธีรนันท์ มีบุญ
เด็กชายปณณสิษฐ์ สงค์สุข
เด็กหญิงปารมี ดวงแก้ว
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีมาศ
เด็กชายวัชรพงศ์ บุตดีสาย
เด็กหญิงสุวิชาดา จันทาสี
เด็กหญิงสุวิภาวดี คำศรีสุข
เด็กชายกฤษฎา สดชื่น
เด็กหญิงชนิดาภา สมใส
เด็กหญิงฐานัดดา วันเพ็ญ
เด็กหญิงทิพยดา คุณโดน
เด็กชายธนรัตน์ สมานผิว
เด็กหญิงนิสราภรณ์ ผการัตน์
เด็กหญิงพิมพินันท์ ผาสุข
เด็กชายกิตติวินท์ ประทุมมิน
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมาทัน
เด็กชายธีรเทพ วงเขียว
เด็กชายธีรวุฒิ คงนิน
เด็กชายนัทธพงศ์ วงค์โสภา
เด็กชายประยุทธ สุขเจริญ
เด็กหญิงพรวลี สุบิน
เด็กหญิงวรกาญจน์ สายพรึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องปอ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องปอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
วัดปาสันติธรรม
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ชื่อ

เด็กชายบุญญฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๑ เด็กหญิงกชกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๒ เด็กชายกฤษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๓ เด็กชายกฤษฎี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๕ เด็กหญิงจิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๖ เด็กชายเจษฎาวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๗ เด็กหญิงชนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๘ เด็กชายณัฏฐชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๙ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๐ เด็กชายตรีเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๑ เด็กชายแทนคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๒ เด็กหญิงธัญญรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๓ เด็กหญิงธิญาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๔ เด็กหญิงนงนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๕ เด็กชายนภาพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๒๐

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๖ เด็กหญิงนันทวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๓๙

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปานิศรา
เด็กหญิงปาลิตา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๐ เด็กชายพงษ์พิทักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๒

เด็กชายพักร์เทพ
เด็กหญิงเพชรมณี

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๓ เด็กหญิงมนต์ธิราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๔

เด็กชายรัฐศาสตร์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๕ เด็กหญิงลักษณารีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๔๙

เด็กหญิงวิลัยรัตน์
เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสาธิตา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๐ เด็กหญิงสิมินทร์ตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๑

เด็กชายสิโรธร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๒ เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นามสกุล
แก้ววงษา
โคตรทารินทร์
เสนานนท์
เสนานนท์
บุญมี
คณที
ทารักษ์
จันทะศรี
ขอสุข
วินทะไชย
ขอสุข
เหมือนนึก
ดาสันทัด
ธุมะโย
บุริขันธุ์
พิมมะสอน
นนทะเสน
สิงห์งาม
กัญญาพันธ์
ศรีคำ
พรมมะอุด
หอมชื่น
กัญตา
คำแพทย์
ศรีคำ
หมายดี
ทารักษ์
พรมฤทธิ์
พงษ์สมยศ
อาจวิชัย
สิทธิพร
แก้วคำกอง
แก่นกายศ
อนุพันธ์
ใยเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องปอ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาสันติธรรม
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอธิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๖ เด็กชายอภิสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๗ เด็กชายกฤษณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๙ เด็กหญิงนิตยา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๐ เด็กชายปญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๑ เด็กชายพิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๒ เด็กชายภาณุสร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๓ เด็กชายภูธเนศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๔ เด็กหญิงรัชดาพรรณ

เด็กชายศุภณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๖ เด็กหญิงสรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๗ เด็กหญิงอุตรานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๘ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๙ เด็กชายณัฐธนนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๐ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๑ เด็กหญิงปนแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๒ เด็กชายภาวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๓ เด็กชายชัชวาล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๔ เด็กชายยุทธณากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๕ เด็กหญิงกนกนัดดา

เด็กหญิงกนกวลี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๗ เด็กชายจิณณะ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๘ เด็กหญิงฐิติพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๙ เด็กชายทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๐ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๑ เด็กชายธีรเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๒ เด็กหญิงนิภาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๓ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๔ เด็กชายพิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๕ เด็กชายพีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๖ เด็กหญิงวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๗ เด็กหญิงสุภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๘ เด็กหญิงอติพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๘๙ เด็กชายอนุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๗๖

นามสกุล
มูลจิตต์
อินทร์โสม
แก้วพาปราบ
พละศักดิ์
โสสดา
สยามเยี่ยม
บุญศรี
วิจิรัมย์
ทองสมุทร
ม่วงแจ่ม
ยอดวงษา
คำภารถ
วิลาวรรณ
อินทร์สิงห์
เบ้าคำ
อินทร์สิงห์
โสพิมพ์
คำอินทร์
วรรณเพ็ญ
พันธ์โชติ
จันดาคำ
กองแก้ว
อภัยศิลา
จันทโสม
คำน้อย
เพ็ชรสิน
คำแพงจีน
ถนอมทรัพย์
พรรษา
โทคำเวทย์
หมายมั่น
พิพาส
สุขเจริญ
เสาหงษ์
จันทร์มณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถาวร

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถาวร

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๐ เด็กหญิงกมลพรรณ

เด็กหญิงจิราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๒ เด็กชายณัฐวุฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๓ เด็กชายธนชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๔ เด็กหญิงนันธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๕ เด็กหญิงประไพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๖ เด็กชายประวิง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๗ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๘ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๙ เด็กชายศรันศิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๐ เด็กหญิงหทัยชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๑ เด็กหญิงกุลญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๒ เด็กชายคมสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๔๙๑

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๐

เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กชายบุญเกิด
เด็กชายปกาสิต
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงสุพิญญา
เด็กชายประภาวิน
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายอนิรุธ
เด็กชายโชคมงคล
เด็กชายฐวิกร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายณัฐวงศ์
เด็กชายนพกร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๑ เด็กหญิงกนกกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๒ เด็กชายเกียรติประวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กหญิงชลดา
เด็กชายธนกร

นามสกุล
ขำพิมาย
เจริญยิ่ง
ทีเที่ยง
จันทรง
ชูเนตร
นิตะนัน
ไชยพันธ์
บุญบุตร
พวงพิมพ์
เลขะสันต์
กิ่งแก้ว
มะลิหอม
ดวงจันทร์
สายอินทร์
แซ่เหงี่ยม
พานิชย์
มะลิหอม
กุลสถานนท์
เสนาะศัพย์
สุดสะอาด
ทรารมย์
แก่นกาล
ผิวอ่อน
สนตาเถร
สุภาพ
คำน้อย
สุวรรณสิงห์
จิตรดา
ผ่องพุฒ
ผ่องพุฒ
ศรเพชร
นาคประพันธ์
อุทัย
ทาดาวงษา
อุทัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนภาพร อาริกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๖ เด็กชายนันทกานต์ หัตถวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๗ เด็กหญิงรัตน์ติกานต์ คำมี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๘ เด็กชายศักดิ์ดา สร้อยปดสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๙ เด็กหญิงอภิรดี
โพธิทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๐ เด็กหญิงณัฐธิดา สิมมาทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๑ เด็กชายตะติยะ ดวงราษี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๒ เด็กชายกสิกรณ์ สิงห์สีทา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๓ เด็กหญิงเกวลิน นันทบุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๔ เด็กหญิงปรัชญา แก้วสง่า
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๕ เด็กชายยุพราช จิตตะธรรม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๖ เด็กชายรัชชานนท์ นูรักษา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๗ เด็กชายชยางกูร แต้มกระโทก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๘ เด็กชายณัฐพล
ชาบุญเรือง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๓๙ เด็กชายธนากร
โทตระกูล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๐ เด็กหญิงปฏิมา
มีศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๑ เด็กหญิงชนานาถ พละศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๒ เด็กชายธนารักษ์ น้อยบัวทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๓ เด็กหญิงเบญจมาศ จุลทัศน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๔ เด็กชายวงศกร
วิสาท
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๕ เด็กชายวัชรพล อ่อนศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๖ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดวงจิตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๗ เด็กหญิงนิทัศณา พรจันทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๘ เด็กหญิงมนัสวรรณ ใจแขว่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๔๙ เด็กชายยุทธภูมิ อุตราช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๐ เด็กหญิงสิรินทิพย์ ดอนนำขาว
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๑ เด็กหญิงอภิญญา แก้วสง่า
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๒ เด็กหญิงณัฐชยา พระมาโท
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๓ เด็กชายสรวิชญ์ สะอาด
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๔ เด็กหญิงสุภัชชา สิมมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๕ เด็กชายกฤษฎากร เสียงดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๖ เด็กหญิงกัลยกร ฝางคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๗ เด็กชายกิตติธร สิมมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๘ เด็กชายกิตตินันท์ จันริสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๕๙ เด็กหญิงณัฐธิดา สาสีมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดทุ่งช้าง
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดโนนจาน
วัดโนนจาน
วัดโนนจาน
วัดโนนจาน
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธัญรัชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๑ เด็กหญิงธิดากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๒ เด็กชายธีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๓ เด็กหญิงนกชเนตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๔ เด็กหญิงพณิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๕ เด็กชายพรพิพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๖ เด็กหญิงพิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๗ เด็กชายภัทรภณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๘ เด็กหญิงภาวิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๙ เด็กหญิงอุมาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๐ เด็กชายณัฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๑ เด็กชายนันทิพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๒ เด็กชายณรงฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๖๐

เด็กหญิงณัฐวรี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๔ เด็กหญิงจิราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๕ เด็กหญิงเจนนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๖ เด็กหญิงดวงกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๗ เด็กหญิงดวงดารา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๘ เด็กหญิงดวงมณี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๙ เด็กชายธนาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๐ เด็กชายนครินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๑ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๒ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๓ เด็กหญิงพิมพ์พิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๔ เด็กหญิงรสรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๕ เด็กชายเรวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๖ เด็กหญิงวิชญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๗๓

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๗ เด็กหญิงสุขุมาภรณ์

เด็กหญิงสุทธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๙ เด็กหญิงสุวิชาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๐ เด็กหญิงสุวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๑ เด็กชายอนุวัติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๒ เด็กชายอภิทักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๘๘

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นามสกุล
วงษาราช
กันยามา
ฤทธา
ฝอยทอง
พระคุณเลิศ
เอี่ยมสุข
โจทกราช
โกษา
ทาจิตร
จุมพล
สิมมา
สรสิทธิ์
ศรีสันต์
ยาเคน
นวลคำ
กล้าจอหอ
คำเม็ก
สุทนัง
คำเม็ก
สมสระกุล
ละเม็ด
วงศ์ชาลี
โกษา
ทันวิมา
โกษา
บุษบงศ์
สัตโต
ธันวิมา
เกษมะณีย์
ใต้โพธิ์
สัตโต
ประชุมเหล็ก
โกสา
ทองมาก
กินรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายนฤนาท
เด็กชายปฏิวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๕๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๐ เด็กหญิงพรรณพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๕

เด็กหญิงภีรชญา
เด็กชายเมธัส
เด็กชายรัตติกรณ์
เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กหญิงรัตติพร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๖ เด็กหญิงวชิราพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๑๙

เด็กหญิงวรรณมณี
เด็กชายศรันย์
เด็กชายอนันท์ชัย
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายธนวัต
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายนันทชัย
เด็กหญิงปภาวดีพร
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพรทิพา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๐ เด็กหญิงพรรณปพร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๘

เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายรวิพล
เด็กชายวัชรวิทย์
เด็กชายวิสิทธิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๒๗

นามสกุล
ธันวิมา
มะศรีหา
สุทนัง
อินทร์เลิศ
ธันวิมา
สุกรา
พงษ์ประสพ
พลยา
อธิพงษ์
อธิพงษ์
อธิพงษ์
ธันวิมา
ศิริเวช
ธันวิมา
คำเม็ก
วันคำ
ฝางคำ
ทรัพย์ศิริ
นครอินทร์
อินจำปา
สาเลศ
ช่วยการ
อรชร
คำภาปต
บุตชรินทร์
ดาศรี
มัจฉิมวงษ์
คลองแสนเมือง
หงษ์ลอย
ศรีระบุตร
สุกีย์
พิเดช
ศิริเวช
สาระคุณ
สายจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศุภกิตติ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๑ เด็กหญิงสุชาลินี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๒ เด็กหญิงสุดาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๓ เด็กหญิงสุมิตตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๔ เด็กชายอธิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๕ เด็กหญิงอำภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๖ เด็กชายอิทธิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๗ เด็กชายเจษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๘ เด็กหญิงทิพานัน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๙ เด็กชายวรโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๐ เด็กหญิงกรรณิการ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๓๐

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๑ เด็กหญิงกาญจนาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๕

เด็กชายกิตติทัศน์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธีระชัย
เด็กหญิงนันทิกา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๖ เด็กหญิงบุษญากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๗

เด็กหญิงเบญจพร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๘ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๐ เด็กหญิงพรญาณี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๑ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๒ เด็กหญิงรุ่งนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๓ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๔ เด็กหญิงวิภากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๕ เด็กชายศุภิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๖ เด็กชายสิงหา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๗ เด็กหญิงสิริวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๘ เด็กหญิงหวันยิหวา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๕๙ เด็กหญิงอาริตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๐ เด็กหญิงปยะดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๑ เด็กชายณัฐวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๒ เด็กชายธีณภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๓ เด็กชายธีรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๔ เด็กชายนัทธพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๔๙

นามสกุล
บุตชรินทร์
ศรีไค
ราชรินทร์
นันทะนา
วารินทร์
นะดาพันธ์
วงค์คำภา
หล้าเปย
จันทร์หมื่น
สุขภาค
ภาษี
ศรีคำ
ดอกไม้
วันดี
ศุภผล
คำศรีสุข
นวลตา
อุปมุง
อุปมุง
ทานะวิโรจน์
สาระบุญ
จันทพันธ์
ถาพร
แก้วสุข
คตะวงษ์
คูณดี
นิวาส
ประสานทอง
ขันตินัติ
ร่วมสุข
เกษอินทร์ษา
คำจันทร์
วรรณโคตร
จะโลนา
ศรีภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วง
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
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
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๖ เด็กชายพรรกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๗ เด็กหญิงพิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๘ เด็กหญิงภานุสรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๙ เด็กชายลัทธพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๐ เด็กชายวงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๑ เด็กชายวรโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๒ เด็กหญิงวรนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๓ เด็กหญิงวิชญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๔ เด็กหญิงศุพัฒธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๕ เด็กหญิงสุภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๖ เด็กชายดลเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๗ เด็กชายทนุธรรม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๘ เด็กชายพรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๗๙ เด็กชายอิทธิพัทธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๐ เด็กชายทัศน์พล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๑ เด็กหญิงนิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๒ เด็กหญิงสุภัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๓ เด็กชายอังกินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๔ เด็กชายชวลิต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๕ เด็กหญิงนพวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๖ เด็กชายนันทกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๗ เด็กชายนันท์ธนากร

เด็กหญิงบุณยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๙ เด็กหญิงปริศา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๐ เด็กหญิงปวรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๑ เด็กชายปณณวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๒ เด็กหญิงพรนภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๓ เด็กหญิงเพชรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๔ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๕ เด็กหญิงสุนิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๖ เด็กหญิงจีรณา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๗ เด็กชายสายชล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๘ เด็กหญิงเจนจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๙๙ เด็กชายธนภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๖๘๘

นามสกุล
สุกรี
บุสรินทร์
สุขโสม
ดอนโมกข์
ต้นเกษ
นรมาตย์
มีดี
พุฒโธ
สีระบุตร
ประสารศรี
สรแสง
บุญต้อย
ละดาดก
กวนจันทร์
อัคราช
ยอดมาลี
บรรทะโก
สว่างงาม
จั่นเจริญ
ดอนบ้านเขียว
ปริทา
ปลุกปลื้ม
ทิพย์สุวรรณ
สว่างงาม
จันทสี
จันทสี
จั่นเจริญ
พัชรัตน์
จันเสงี่ยม
สิมดา
สองคร
ทารินทร์
กัญยาพันธ์
ใสแสง
โมกเบ็ญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไร่
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโนนสวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๐

เด็กชายสุรทัศน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงฐิตานันท์
เด็กหญิงณกมล
เด็กหญิงณัฐริสา
เด็กหญิงนาดา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงภควคีตา
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายจรรย์ธร
เด็กหญิงจรินทร์พร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนพนัย
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายฤทธิเดช
เด็กหญิงสุปรางค์
เด็กหญิงอันดา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๐ เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

เด็กหญิงธัญชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๒ เด็กหญิงนพรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๓ เด็กชายณัฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๔ เด็กชายประภากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๕ เด็กชายพนา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๖ เด็กชายเอกรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๗ เด็กชายกฤษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๘ เด็กหญิงนิลาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๙ เด็กชายบวรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๐ เด็กหญิงพชรพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๑ เด็กหญิงพิชญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๒ เด็กชายวีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๓ เด็กชายศุภกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๔ เด็กหญิงสิริวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๒๑

นามสกุล
กัญญาพันธ์
ช้อนสุข
นิสา
อันดารา
คำจันทร์
มะหะจิ
สุกลา
ลอระลบ
ประทุมอาจ
ปนเมือง
สมัย
สำเร็จ
ยศศิริ
ปริโส
ปราบชมภู
บุตรโท
พิลา
สวิล
งามพันธ์
บุญประเสริฐ
แพงคำศรี
นิ้วทอง
สินมา
บุญทิสา
จันทร์เพ็ชร
ทองสุวรรณ์
สร้อยไซ
ปนคำ
วรรณการ
เกษสุพรรณ์
ศรีเทพ
เกษสุพรรณ์
บุตรวงศ์
พานิช
ขันที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสุธีมนต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๖ เด็กหญิงอรินญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๗ เด็กหญิงกรพินธุ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๘ เด็กหญิงขวัญธรรม
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๙ เด็กหญิงฐานิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๐ เด็กชายฐิติกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๑ เด็กชายณัฐสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๒ เด็กหญิงทฆัมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๓ เด็กชายทศพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๔ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๕ เด็กชายธาวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๖ เด็กชายธีระพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๓๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๗ เด็กหญิงปนัสยาภรณ์

เด็กชายปณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๙ เด็กหญิงพรชิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๐ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๑ เด็กหญิงภัทรจาริน
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๒ เด็กชายมนัสชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๓ เด็กหญิงวรินธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๔ เด็กหญิงวิภาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๕ เด็กหญิงศิรินธา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๖ เด็กหญิงสินใจ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๗ เด็กหญิงสิริวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๘ เด็กหญิงสุภาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๕๙ เด็กหญิงอัยรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๐ เด็กหญิงวิภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๑ เด็กหญิงอุมากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๒ เด็กชายกอบชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๓ เด็กชายดลภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๔ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๕ เด็กหญิงธารธารา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๖ เด็กหญิงนริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๗ เด็กหญิงนันทิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กชายนิธิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๖๙ เด็กชายนินวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๔๘

นามสกุล
ทิวะพล
ปรือทอง
ไชยเพชร
ไชยรัตน์
นามราช
สีจันทร์
ชุมภาพันธ์
โพศรี
พลพงษ์
นามวิชัย
ดาบคำ
บุตรวงค์
สร้อยสระคู
โยธา
อินถา
สีมานะ
คงมาก
หงษ์วงค์
ขอสุข
ดาลุน
บุญหล้า
วรรณีโส
อาจธขันธ์
วงศ์แก้ว
อินปา
ลำพันธ์
ไชยโคตร
พิพิน
กลมเกลี้ยง
วันแสวง
สุมงคล
สุภานะโสม
เบ้ารักษา
แน่นอุดร
สุขใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๐

เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงปุญญสิริ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิมพ์สิริ
เด็กชายภูวนาถ
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวิปสนชัย
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กชายสุภนัย
เด็กหญิงไอรดา
เด็กชายชัยธวัช
เด็กหญิงปวริษา
เด็กหญิงอนุรักษ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงนลิดา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กชายธีร์ธวัธ
เด็กหญิงใบตอง
เด็กหญิงปาริศตา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กหญิงมนฤดี
เด็กชายมีสุข
เด็กชายระภีภัต

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๗๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๔

นามสกุล
บุญธรรม
แปลงศรี
โคกโพธิ์
อุปการะ
จงดี
ไชยรัตน์
สำพะโว
ภูมิคำ
ทองดา
สมจิตร
นามโร
นามเรืองศรี
มุธุวงศ์
ขจรศรี
มนตรีโพธิ์

สุดดา
แสนคำ
บัณฑิต
ภานะโสม
โสมิตร
เกษก้าน
นาคำมูล
บุญขาว
พิมมะศรี
มีสุข
สีทอง
ประทำมา
ทุ่มโมง
กำลังงาม
นนทเสน
คุณบุราณ
ดีใจ
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ บุญเนตร
เด็กหญิงสุนิสา สีสมรถ
เด็กชายสุพเทพ สุระสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๕

เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกฤติยาพร
เด็กหญิงชญาพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณเรณทร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงบัวตอง

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๓

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๔ เด็กหญิงประกายดาว
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๕ เด็กหญิงปรุณญาวีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๖

เด็กชายพงศกร

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน

เด็กชายรัตนชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๙ เด็กชายศุภณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๐ เด็กหญิงสริตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๑ เด็กชายสุทธินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๑๘

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๓ เด็กหญิงจันทิมาภรณ์

เด็กหญิงณัฐพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๕ เด็กชายธัญชนิต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๖ เด็กชายธีรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๗ เด็กหญิงนิศราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๘ เด็กชายบัญชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๙ เด็กชายพิรภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๐ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๑ เด็กหญิงภัทรวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๒ เด็กชายภูริพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๓ เด็กหญิงละมัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๔ เด็กหญิงวราลี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๕ เด็กหญิงสุภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๖ เด็กหญิงอนันตญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๗ เด็กหญิงกวิญตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๘ เด็กชายกิตติพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๒๔

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๓๙ เด็กหญิงฐิติกาญจน์

นามสกุล
กลำเงิน
ปญลา
วงค์คำ
จันทะมา
มีมันปา
หลวงสนิท
ติรักษา
ทิมา
เมตมาตร์
สารกอง
กมล
ศรีเนตร
ซึมดอน
ชมจันทร์
แซ่โชว์
สุกรี
ชนะพล
พนมแก้ว
พงศ์มาลี
ปลัดสพันธ์
โคตรตัสสา
ขันโท
ชนะพล
วรรณประภา
สีขาบ
อุ่นทวง
สายแวว
ชนะผล
สะดา
บุ้งทอง
พันมะลี
พงษ์เมืองปก
ปญญาวัน
อุ่นกลาง
นนท์ศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๘๑
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธวัชชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๑ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๒ เด็กหญิงนภศร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๓ เด็กหญิงพิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๔ เด็กหญิงรัตติกาล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๕ เด็กชายสรรพวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๖ เด็กหญิงอารยา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๗ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๘ เด็กหญิงกวิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๙ เด็กชายถาวร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๐ เด็กหญิงธีรนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๑ เด็กหญิงปนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๔๐

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๒ เด็กชายเพชรพรรษา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๓ เด็กหญิงวรัณญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอภิชา
เด็กชายเอกสิทธิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๘ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กชายกิติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๐ เด็กชายเจตนิพิฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๑ เด็กหญิงอรษา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๒ เด็กหญิงอัจฉรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๓ เด็กหญิงกรรณิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๔ เด็กชายปญญากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๕ เด็กหญิงศุจินทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๖ เด็กหญิงชญานินท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๗ เด็กชายชิษณุพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๘ เด็กชายดนัยณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๖๙ เด็กชายดนัยยศ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๐ เด็กหญิงบัณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๑ เด็กชายวิชชากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๒ เด็กชายกิตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๓ เด็กหญิงจิราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๔ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๕๙

นามสกุล
ไชยสำแดง
ไชยสำแดง
พุฒคำ
ศรีอภัย
ศรีไตรรัตน์
พันธ์แก้ว
วงษา
อินทวา
วอล้า
สมดี
เที่ยงอวน
ขันทะโส
การะบุตร
แสงจันทร์
สายจันทร์
กัมพันธ์
ศรีแก้ว
บุญสอน
พละสุ
แสนกล้า
หงษ์จันทร์
พงทะลา
มะหัย
ฤทธิสิงห์
ทีทอง
จันมลตรี
ประเสริฐ
ชนะกุล
พิบูล
สรจักร
วังคะฮาด
ถูกจิต
ราชรินทร์
อุทานุเคราะห์
คุ้มบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๖ เด็กชายเต็มเกียรติ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๗ เด็กชายทวีชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๘ เด็กชายธนดล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๙ เด็กชายธีรศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๐ เด็กชายปณิธิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๑ เด็กหญิงประกายพลอย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๘๙

เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายพรรษวัฏ
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กหญิงวารุณี

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๐ เด็กหญิงศรีประภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๒

เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงอินทิรา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๓ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงกุลนัดดา

อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๘๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๐๙

เด็กชายภัทรวี
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรุ่งธิดา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอัมวิกา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกันติยา
เด็กหญิงจิตรลดา

นามสกุล
ประเสริฐ
ศิริโส
กาศรี
ดอกจันสี
ราชัย
ประทุมทอง
โคตรบุบผา
วงษาลี
พุ่มจันทร์
ฉรวยศรี
วิลา
สรแสง
ภายสร้อย
ออมกลิ่น
โพธิ์งาม
สุทาทัศน์
วงษ์สุวรรณ
ทางคะพิงษ์
ศรีรมย์
บุญจันทร์
สาโท
ประทุมทอง
พวงจันทร์
ศรีโคตร
มิตถา
สีลาชัย
นาคำมูล
ศรีลาชนพฤกษ์
สมานมิตร
บุญหว่าน
กรมโนนไทย
ศรีสุพรรณ
นามสนุก
ยานิตย์
บุระพา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

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
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๑ เด็กชายจีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๒ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๔ เด็กหญิงทัณฑิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๕ เด็กชายทัพพ์มงคล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๖ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๗ เด็กหญิงปวีณา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๘ เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๙ เด็กหญิงพูนทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๐ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๑ เด็กหญิงภัทรวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๒ เด็กชายภูริภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๓ เด็กหญิงรุ้งทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๔ เด็กหญิงสุธิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๕ เด็กหญิงสุพิศชา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๖ เด็กชายอดิศร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๗ เด็กชายอธิพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๘ เด็กหญิงอัจจิมา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๒๙ เด็กหญิงกมัยธร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๐ เด็กหญิงกวิสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๑๐

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๑ เด็กชายก้องเกียรติภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๓

เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๔ เด็กหญิงกุลมานนท์

เด็กชายเกียรติภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๖ เด็กชายจีรศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๗ เด็กหญิงช่อผกา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๘ เด็กชายณัฐพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๐ เด็กชายทวีชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๑ เด็กชายทัตเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๒ เด็กชายเทวฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๓ เด็กชายธนาธรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๔ เด็กชายธนายุต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๓๕

นามสกุล

เรือนฤทธิ์
พรมเสมอ
โคตรมงคล
พิมพ์กรรณ
ศรีจันทร์
ศรีกุศล
วรรณหา
ใสสนิท
บุญชิต
คำแหง
บัวใหญ่
ภูแข่งหมอก
พวงพันธ์
วงษาเสนา
ถนอมเชื้อ
แซ่อ้ึง
แวววงศ์
วงศ์ด้วง
สุรพล
สุระพล
หลายพา
บันทอน
คำภาเกะ
แก้วกิ่ง
ก้อนแก้ว
การศรี
สง่าศิลป
พูลมาศ
วงษาบุตร
ไชยลา
สัมมาวงศ์
อยู่เย็น
จั่นทอง
แน่นดี
บัวใหญ่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

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
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนกเจริญ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๖ เด็กชายพลาธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๗ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๘ เด็กชายภูริทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๙ เด็กหญิงลลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๐ เด็กชายวงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๑ เด็กชายวรกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๒ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๓ เด็กชายวิรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๔ เด็กหญิงวิลาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๕ เด็กชายศุภากร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๖ เด็กชายสมิทธิพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๗ เด็กหญิงสุนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๘ เด็กชายอนันต์สิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๔๕

เด็กชายอนันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๐ เด็กชายอนุชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๑ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๒ เด็กหญิงอุมาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๓ เด็กชายจักรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๔ เด็กชายกนกพล
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๕ เด็กชายกิตติคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๖ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๖๙

เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายชิษณุพงค์
เด็กหญิงนลพรรณ

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๐ เด็กหญิงเปรมปรีดา
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๗๙

เด็กชายพงษ์เทวา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงมุขมณี
เด็กชายกัมพล
เด็กชายชณาวุฒิ
เด็กชายชัยยุทธ
เด็กชายธีรภาพ
เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กชายพุทธมนต์

นามสกุล
สีมืด
ปริหา
คุณะโคตร
ธนูทอง
ก้อนหิน
สายบุญ
มากมูล
สายเสน
สายสุด
ลือเดช
ลาพ้น
สมเสนาะ
โคตรมงคล
ฟนปูม
จันทะศรี
รากวงค์
บุญพา
วงศ์ใหญ่
สีหานารถ
ถมปด
ดวงแก้ว
เลื่อมใส
ศรีปทุมภรณ์
ศรีวรสวัสดิ์
แสนคำ
ลายอุบล
อินทร์นอก
จันณรงค์
จันทร์สว่าง
พิลาดี
ภาษี
สุระพล
กรินรักษ์
จันธวัต
พรมชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวแข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๐

ชื่อ
เด็กชายรัฐพล

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๑ เด็กชายโชคสถาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๓๙๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ชัย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวีรากร
เด็กชายสุรวุฒิ
เด็กชายณัฐการณ์
เด็กชายชวัลกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กหญิงปรัชดา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิมวิศา
เด็กหญิงภัคภัสสร
เด็กหญิงลัลน์ลลิต
เด็กหญิงศิริโสภา
เด็กชายสาโรจน์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงจตุพร
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงดลญา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายจีรพันธ์
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงรัฐธิดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภิตา

นามสกุล
จันทะเกษ
ทองหล่อ
บุญเกื้อ
บังศรี
พูลชัย
โคตะโย
ศรีโสภา
คำวัน
จันทะเกษ
แสงอ่อน
บัวใหญ่
ศรีอาจ
พุกกนะวนิช
มาคำ
พวงสวัสดิ์

สีหาเทพ
โพธิสาร
ทองหล่อ
ลือเดช
คำศรี
พรหมวงศ์
วงษาชัย
ศรีโคตร
แพงทรัพย์
เงินลุน
สมอยู่
วงศ์อนันต์
สุกใส
ลูกสีดา
พูลทอง
อรชร
นาคูณ
พิมพ์ดวงสี
ชมภูน้อย
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรเทิงกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวแข้

วัดศรีสุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวแข้
วัดศรีสุนทร
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวแข้
วัดศรีสุนทร
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวแข้
วัดศรีสุนทร
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
วัดศรีสุนทร
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวแข้
วัดศรีสุนทร
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน
วัดเขมาราม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง
วัดมุจลินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๘๑
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ

เด็กชายกิตติพัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๗ เด็กชายชัยวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๘ เด็กชายสิทธิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๙ เด็กหญิงสุชาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๑๖

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๐ เด็กหญิงกมลลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๖

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงณัฐริดา
เด็กชายเดชาวัต
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนินันศรี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๗ เด็กหญิงพลอยปภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๖

เด็กชายวิวิธชัย
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงดวงธิดา
เด็กชายเดชศักดิ์ดา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงเปรมสินีย์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๗ เด็กหญิงพัสตราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๔๙

เด็กชายพีร์วาทิน
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายทักษิณ
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายวัฒธจักร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอรฤดี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

คำมา
สุมหิรัญ
บุญวัง
พุ่มจันทร์
สุธรรมวิจิตร
สีสาสีมา
ทองพุ
จันนุกูล
โพธิ์เงิน
วงค์ธนู
จันทวี
พุ่มจันทร์
แสนดวง
ทองแสง
ใจเติม
ถิตย์สิทธิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงฮี

เชือกทอง
ลาภอาภารัตน์
หลอดแก้ว
วิริยะกุล
อุ่นใจ
บุตสิลา
แพทย์เพียร
แก้วมณี
จันทร์ส่อง
ดรุณพันธ์
จันทวี
อังคุลี
บุญยงค์
แสงสุวรรณ์
ยืนยง
คำอาจ
ลาวรรณี
ศรีวงษา
อาภรณ์ศรี

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงฮี

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงฮี
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๘๑
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอลงกรณ์ คูณตุ้ม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๑ เด็กหญิงณัฐพร พิมไกรดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๒ เด็กหญิงดาวประกาย ปรองดอง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๓ เด็กหญิงสุชาดา พิมพะไกรดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๔ เด็กชายแสงสุริยา กิตธิสาร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๕ เด็กชายจิรายุทธ แก้วมั่น
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๖ เด็กชายนฤเทพ พิมพะไกรดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๗ เด็กชายบัญชา
ตุ้มมาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๘ เด็กหญิงพุทธิษา สุขประเสริฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๙ เด็กหญิงเมธาวารี ผลพุฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๐ เด็กหญิงชาลิสา จันดากุล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๑ เด็กหญิงชุติมา
เพ็งพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๒ เด็กหญิงญาณิศา แสงสว่าง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๓ เด็กหญิงณิชานันท์ พิมพะไกรดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๔ เด็กชายธนากร
เกตุพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๕ เด็กหญิงปริณดา แพทย์เพียร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๖ เด็กหญิงวันวิสา ดรุณพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๗ เด็กหญิงสายธารทิพย์ คูณตุ้ม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๘ เด็กชายอนุชิต
แก้วมั่น
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๖๙ เด็กหญิงกมลชนก สายทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๐ เด็กหญิงกมลชนก สุขเสมอ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๑ เด็กชายจารุภัทร ต้นสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๒ เด็กชายจิตรอำพล พรทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๓ เด็กหญิงจิรฐิดา ผลพุฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๔ เด็กชายชนากาญจน์ ดุจดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๕ เด็กหญิงชวาลิน ปกการะสัง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๖ เด็กชายชินดนัย สายแวว
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๗ เด็กหญิงฐิตินันท์ ดุจดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๘ เด็กชายณรงเดช ศรีแสง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๗๙ เด็กชายธนวัฒน์ พูลทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๐ เด็กชายธีร์ปกรณ์ สิงห์มนต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๑ เด็กชายปฏิภาน โชติรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๒ เด็กชายผดุงวิทย์ สายสมบัติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๓ เด็กชายพงศ์เจริญ วงค์ตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๔ เด็กหญิงพิชญา สายสมบัติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๕

เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงยุภาพร
เด็กหญิงรุ้งนพา
เด็กหญิงลลิตวดี
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงจาริญา
เด็กชายจีรศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๐๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๓

เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปุณยพร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๔ เด็กหญิงพิมพ์พลอย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๑

เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายสนย์ชัย
เด็กชายกศิเดช

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๒ เด็กหญิงช่อณัฏฐ์ฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายจิรนันท์
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกานต์รุจี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๑๙ เด็กหญิงนิตติยาภรณ์

นามสกุล
โพธิวงศ์
คูณดี
โชติรัตน์
บุญมี
จันสิริ
วงค์ตรี
บุตุธรรม
บัวใหญ่
ศรีโคตร
เจริญราช
ชมมาก
ดุจดา
ชาตรี
นาคูณ
แก่นแก้ว
เย็นใจ
สุโภภาค
วงศ์ตรี
คำวงษ์
สายสมบัติ
ทองปน
น้อยวงค์
แวววงศ์
สายรัตน์
สีสาน
ภาคสุโพธิ์
จันทร์สุข
คำจันทร์
สายสมบัติ
ยะริรมย์
สีสาน
บุญต้อย
สุพรม
โหง่นแก้ว
เชื้อโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๘๑
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ชื่อ

เด็กหญิงปริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๑ เด็กหญิงชญาณิษฐ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๒ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๓ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๔ เด็กหญิงนำฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๕ เด็กหญิงมะลิวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๖ เด็กชายมานพ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๗ เด็กหญิงสายปาน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๘ เด็กหญิงสุภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๙ เด็กหญิงอัยรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๐ เด็กชายรพีภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๑ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๒ เด็กชายกิตติชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๓ เด็กชายวีรชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๔ เด็กหญิงศุภานิช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๕ เด็กหญิงอรพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๖ เด็กชายบุญทรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๗ เด็กชายอนุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๘ เด็กชายกนกศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๓๙ เด็กหญิงชญาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๐ เด็กหญิงช่อผกา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๑ เด็กชายชัชนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๒ เด็กชายนพเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๒๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๓ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กชายพีรพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๕ เด็กหญิงอรสา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๖ เด็กหญิงรุจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๗ เด็กหญิงสุธาสินี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๘ เด็กหญิงขวัญนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๙ เด็กชายชิทธิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๐ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๑ เด็กหญิงพิมนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๒ เด็กหญิงภาวินี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๓ เด็กชายวงษกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๔ เด็กหญิงศิวารยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๔๔

นามสกุล
สายบุญ
เชื้อโชติ
กิ่งจันทร์
จำนงค์ลักษณ์
จำนงค์ลักษณ์
ประสมยา
เมืองจันทร์
ริ้วทองกุล
มูลสิน
ร่วมรักษ์
ทาสมบูรณ์
พานเงิน
สมเทพ
เผ่าเสน
คำภูวงศ์
ผากฎ
เสาขวัญ
สิงห์สี
พรรณาภพ
คู่กระสังข์
บุญศิริ
แสงอาทิตย์
แก้วกัญญา
ยอดจันทร์
พุทธเดช
ขาวสม
กันยามา
บุญเนตร
บุญเนตร
ฉัตรสุวรรณ
สายสมบัติ
จารุภาช
บัวใหญ่
ใจกำ
วงษ์ใหญ่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงสุกัญญา สิงสุขุม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๖ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ต้นสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๗ เด็กหญิงทชา
ทองเกียรติรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๘ เด็กหญิงปทิตตา สีคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๙ เด็กชายปวฤทธิ์ ทองสิงหา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๐ เด็กชายภูวนาท ธรรมราช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๑ เด็กหญิงชมพูนุช ชุมนวน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๒ เด็กชายชัยวัฒน์ ทาทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
แสนทวีสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๔ เด็กหญิงพรลภัส บุญล้อม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๕ เด็กชายวรโชติ
พูลศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๖ เด็กหญิงสิริรัตน์ สีจันอ่อน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๗ เด็กชายเสฎฐวุฒิ อ่อนสวาสดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๘ เด็กชายจิรศักดิ์ มาลา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

เด็กชายชโยดม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๑ เด็กหญิงบุชดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๒ เด็กชายภูมินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๓ เด็กชายคฑาวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๔ เด็กชายณัฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๕ เด็กชายณัทฐินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๖ เด็กชายธนสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๗ เด็กชายปภาวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๘ เด็กชายปยะพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๗๙ เด็กหญิงศิรินทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๐ เด็กชายสุวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๑ เด็กหญิงอโณทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๒ เด็กหญิงอพิญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๓ เด็กหญิงกฤษณา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๔ เด็กชายจตุพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๕ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๖ เด็กหญิงดวงกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๗ เด็กชายบรรณวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๘ เด็กชายพลากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๘๙ เด็กชายภัทรพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๖๙

สุระพล
ยอดคำ
ประจันทร
บรรลัง
สีสะอาด
จันทพงค์
หินขาว
โสดา
คำสิงห์
สัตยากุล
เรืองอ่อน
ขุ่ยทอง
สายมะณี
ปญจสุวรรณ
แก้วมิ่ง
สุภาพ
ทาคำ
มณีสาย
มากดี
บุตรวงค์
วารินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนก่อ
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๐ / ๑๘๑
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๐

เด็กชายภูวเดช
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงเกศญา
เด็กหญิงเกษมณี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๖ เด็กชายเกียรติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กชายจิรายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๙ เด็กชายณัฐวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๐ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๑๙๘

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๑ เด็กหญิงดวงดารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๗

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรโชติ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๘ เด็กหญิงนภัทรสรณ์

เด็กหญิงปภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๐ เด็กหญิงประภาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๑ เด็กชายปวฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๒ เด็กชายปถวีธร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๓ เด็กหญิงปติยาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๔ เด็กหญิงเพ็ญนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๐๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๕ เด็กหญิงภัทธรกัณญา

เด็กหญิงมลฤดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๗ เด็กหญิงเมย์ธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๘ เด็กหญิงฤดีชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๙ เด็กหญิงวนัชพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๐ เด็กชายวีระพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๑ เด็กชายสิทธิพงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๒ เด็กหญิงสิริยากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๓ เด็กหญิงสุภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๔ เด็กชายเสกสรร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๑๖

นามสกุล
แก้วแสง
ดวงแก้ว
เนตรพิภพ
มากดี
พาภักดี
คำห่อ
อดทน
พิมา
นาจาน
พิกุลศรี
รักคะบุตร
คำห่อ
ทองเหลือง
ชาวทอง
แก้วแสง
พิมพ์ทอง
เตชะ
ปญญา
บุญพรม
ปดภัย
รัตนประกรณ์
บุตรวงค์
ภักดี
นาคำ
พูลสาร
ติละบาล
ศรีบุระ
วารินทร์
สิงห์ทอง
ผ่องใส
สายมงคล
กิตะสาน
กอบัว
สาเมฆ
สุดโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

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
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอชรายุ อิงเอนุ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๖ เด็กหญิงอมลรดา บัวใหญ่
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๗ เด็กหญิงอัจฉาวรรณ จิตเกษม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๘ เด็กหญิงอินทิพร ไครศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๙ เด็กชายอินธรณ์ พิมา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๐ เด็กชายกฤษดา ไชยสุทัศน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๑ เด็กชายชนะชัย โพธารินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๒ เด็กหญิงญาณิศา ขาวขวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๓ เด็กชายณัฐชนน โยยรัมย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๔ เด็กชายณัฐศักดิ์ บุญจูง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๕ เด็กหญิงธนัญญา สุดเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๖ เด็กหญิงนิภาดา สมชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๗ เด็กชายปญญากร กันหาบาง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๘ เด็กหญิงปาลิดา นาจาน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๓๙ เด็กชายรุ่งวิกรัย สุทธิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๐ เด็กหญิงรุจินันท์ แท่นมะณี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ สมสวย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๒ เด็กชายอติชาติ วังสาคร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๓ เด็กชายอนันท์
กันหา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๔ เด็กชายอภิรักษ์ ไชยแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๕ เด็กชายอังคาร
มั่นวงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๖ เด็กหญิงอารีย์
แก้วดอน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๗ เด็กชายจิรายุ
แสนทวีสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๘ เด็กหญิงณัฐณิชา สมเหมาะ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๔๙ เด็กชายทัศนัย
ทรายแดง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๐ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์บุตร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๑ เด็กหญิงอนัญญา สมชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๒ เด็กหญิงกรรณิการ์ ซึ่งพรม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๓ เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
สมชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๕ เด็กชายธนากร
แพงดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๖ เด็กชายธิวากร
หงษ์ลอย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๗ เด็กชายนพพล
อนุรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๘ เด็กหญิงพณิดา แดงชอบกิจ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๕๙ เด็กหญิงพัณณิตา แพงดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภควัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๑ เด็กหญิงภาวิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๒ เด็กหญิงยุพิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๓ เด็กชายรามิล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๔ เด็กชายสกุลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๕ เด็กชายอิทธิภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๖ เด็กหญิงชุตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๗ เด็กหญิงจิดาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๘ เด็กชายภูตะวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๙ เด็กหญิงรุ่งนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๐ เด็กหญิงวรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๑ เด็กชายวายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๒ เด็กหญิงศรีสุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๓ เด็กชายสุวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๔ เด็กหญิงอริสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๖๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กหญิงกัญพัชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๗ เด็กหญิงฐิติรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๘ เด็กหญิงณฐพัชร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๙ เด็กหญิงนพัดศร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๐ เด็กหญิงนริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๑ เด็กชายพีรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๗๖

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๒ เด็กชายเพลินพุทธคุณ

เด็กชายวิทยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๔ เด็กชายศรัญู
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๕ เด็กหญิงสรัลชนา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๖ เด็กหญิงอัญชิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๗ เด็กชายกฤษฏากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๘ เด็กชายจิรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๙ เด็กหญิงชยาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๐ เด็กชายชาญณรงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๑ เด็กหญิงณัฐธยาน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๒ เด็กหญิงณิชาพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๓ เด็กชายทักษพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๔ เด็กชายนนทพัทธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๘๓

นามสกุล
ทองคูณ
มากดี
ดุมทอง
จันทร์เต็ม
ศรีลำไพ
ไชยโกฎิ
กุลแก้ว
ดีแสน
หงษ์ลอย
วงค์ที
บุญพงค์
แก่นคำ
มากดี
วรรณา
ดวงแก้ว
พิมพ์การ
จูมลี
สีแหล้
สีปุนนำ
เหล่ามา
ไวไธสง
สายเสมา
อินทร์น้อย
ส่องแสง
ศรีศักดิ์นอก
วงศ์เคน
คำจันทร์
ขำคม
คีรีธีรกุล
ผิวอ่อน
สมชาติ
เวอร์ริเออร์
อ่อนเนตร
มามะณี
มีชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพอก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพอก
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพอก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพอก
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๕

เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพรรณกร
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงกนกวลัย
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายจริยธรรม
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณถวิชย์
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๒๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๗

เด็กชายดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๙ เด็กหญิงทิพย์เกสร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๐ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๑ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๒ เด็กหญิงบุณยานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๓ เด็กชายปฏิภาณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๔ เด็กหญิงปยธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๐๘

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๕ เด็กชายพร้อมทรัพย์

เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๗ เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๘ เด็กชายภานุกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๙ เด็กชายภูมิชนะ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๐ เด็กชายศรัณย์ภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๑ เด็กหญิงสิริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๒ เด็กหญิงกวินณา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๓ เด็กหญิงรดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๔ เด็กชายสุวินิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๕ เด็กหญิงณัฐกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๖ เด็กชายบุริศร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๗ เด็กชายณัฐกันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๘ เด็กหญิงเคลือมาส
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๒๙ เด็กชายชนาสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๑๖

นามสกุล
ดีแปน
พิมพกันต์
กุก่อง
คุณฤาชา
ศรีสมบูรณ์
ชาภักดี
เนียมทอง
วงษา
สังขะวรรณ์
ขัมภรัตน์
บุตรทุมพันธ์
มามะณี
ศิริบูรณ์
เครือบุดดี
วรรณยะลา
แก้วเนตร
ฟูศรีบุญ
ถูระวรรณ์
สิมโสม
บุตรสมาน
บ้งพรม
ศรีวงษา
ตระทอง
จอมหงษ์
กุก่อง
ศิลาโชติ
นวนิตย์
จันทร์สา
ภูมิรัตน์
แสงสว่าง
กันหาชัย
พวงศรี
เทียนหอม
บุตรวิเชียร
เหลื่อมหล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลาะ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลาะ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมณี

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๐

เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายสมานฉันท์
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายไกรลาศ
เด็กชายคมกริช
เด็กชายวัฒนชัย
เด็กชายจิระศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๘

เด็กชายไพโรจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๐ เด็กชายมานะชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๑ เด็กหญิงอรฤดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๒ เด็กชายอัครพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๓ เด็กหญิงอุไรพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๔ เด็กหญิงนิศาชล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๕ เด็กชายเนรมิตร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๖ เด็กหญิงพรนภัส
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๗ เด็กหญิงสุพัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๔๙ เด็กชายอดิสรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๐ เด็กหญิงขวัญจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๑ เด็กชายครรชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๒ เด็กชายฉัตรดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๓ เด็กหญิงธนภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๔ เด็กชายธีระเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๕ เด็กชายนัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๖ เด็กหญิงบุณยานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๗ เด็กหญิงปรียาภรณ์

เด็กหญิงปณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๙ เด็กชายรพีพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๐ เด็กหญิงสุพัตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๑ เด็กชายอทิวรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๒ เด็กชายอลงกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๓ เด็กชายอะณุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๔ เด็กหญิงอุ้มบุญ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๕๘

นามสกุล
อกอุ่น
แสงแดง
แสงแดง
พุฒโสม
เสวียงวงค์
พินธุกร
ศรีสมบัติ
เมืองซ้าย
คงมาก
ทิมินกุล
เกตุใหม่
คำสด
คำหนู
ดวงจันทร์
สุริบุตร
สังขวรรณ
ชาสุรีย์
วงศ์หนูพะเนา
แพงรูป
ศรีกุลวงศ์
ไชยพันโท
ชิณกธรรม
ย่ากำรุ่งเรืองกุล
เจริญมี
อ่างศิลป
ขันทอง
มั่นคง
แสงแดง
ธิตะโพธิ์
ประรมจิตต์
ไชยพันโท
โคตะสา
ไชยพันโท
วันจันทร์
บานเย็นงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๖ เด็กชายสุพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๗ เด็กชายอรงณ์กร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๘ เด็กหญิงกฐิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๙ เด็กชายชนกนินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๐ เด็กชายณัฐพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๑ เด็กชายคนาธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๒ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๓ เด็กหญิงนวรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๔ เด็กชายปณณทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๕ เด็กชายวรสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๗

เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงศรุตา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๘ เด็กชายกิตชนะพัฒน์

เด็กหญิงหยาดฟา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๐ เด็กชายคมชาญ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๑ เด็กชายเนรมิต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๒ เด็กชายพงศภัค
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๓ เด็กหญิงภัทรวลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๔ เด็กชายสุวรรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๘

เด็กชายอนิรุช
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายกิตติรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๘๙ เด็กหญิงญาณัจฉราพร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๓

เด็กชายพัฒนศิลป
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายจารุวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๖

เด็กชายโชติวัต
เด็กชายนพรัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๗ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๓๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวนิสรา

นามสกุล
ใจแก้ว
วงศ์ละกุล
ทีฆะ
อัดทวีคูณ
ไชยพันโท
ภาพันธ์
สุดแสง
บ้งพรม
คำเหลา
ลอยลม
ประชุมเหล็ก
สมตัว
คำเหลา
รัตนมูล
คนลำ
แต่งโยธา
ทอนรินทร์
พุทธไธสง
ยิ่งดำนุ่น
คุ้มเมือง
ดีงาม
ไชโยธา
หลักคำ
เชื้อโพธิ์
พร้อมวงค์
ศรีคำวัง
ล้ออุดมสมเจริญ
พันชะโก
สาริกา
พรมกสิกร
กองทอง
พิมพ์นนท์
ไชยพันโท
สอนพรม
แสนชาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๐

เด็กชายเสกสรรค์
เด็กหญิงบุษยาพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีระยุทธ
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กชายจิระเทพ
เด็กหญิงอรนิชา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงญาตา
เด็กชายธนาวุธ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปภารดา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายอาทิตวัฒน์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงการะเกด
เด็กหญิงชลิตรา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนำหนึ่ง
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาสกร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๔

นามสกุล
กันหาชัย
บุตรพรม
แสงแดง
สินเทา
คะพิมพ์
จำเริญใหญ่
ไชยพันโท
เทนคำเนาว์
กุก่อง
เชื้อบุญมี
อินสุวรรณ์
คำชมภู
ไชยพันโท
สืบหาญาติ
คำแดง
คำเคน
อ่อนโยน
จันทะชารี
โสระเวช
นิวาส
นนทสิงห์
นันทรักษ์
สิงพรม
สองศรี
อุ่นชิณ
สิมกันยา
คุณพาที
คงทอง
พึ่งจิตร
สองสี
ผงจันทร์
พึ่งจิตร
พิมพ์สอน
วงค์วิชิต
สองเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองคอน
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๖ เด็กชายวรเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๗ เด็กหญิงวิชุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๘ เด็กชายวุฒิศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๙ เด็กหญิงกวินตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๐ เด็กชายเทวารักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๑ เด็กชายธนาคาร

นามสกุล

อินนอก
สิงห์มุ้ย
ช่วยมิตร
นำคำ
ช่องวารินทร์
สิมมา
สิงห์น้อย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๒ เด็กหญิงนันทลักษณ์ จรัสสุนทรวงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๓ เด็กหญิงนำทิพย์ มีศรีสวัสดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๔ เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ไชยพันโท
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๕ เด็กชายสราวุธ
เหล่าออง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๖ เด็กหญิงอัญมณี ขันตะคุต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๗ เด็กชายทนงศักดิ์ พลอินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๘ เด็กหญิงนุชรินทร์ สองสี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๔๙ เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำพิลา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๐ เด็กชายชัยปชา พินธุรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๑ เด็กชายณัฐสักก์ ลิ้มมั่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๒ เด็กหญิงพัชรภร สิงห์น้อย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๓ เด็กหญิงพัชราภา ปราบภัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๔ เด็กหญิงภัสราภรณ์ ปราบภัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๕ เด็กหญิงลลิตา
จันทะชารี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๖ เด็กหญิงวรัญญา วงพีระ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๗ เด็กชายสถาพร จันทร์จูม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๘ เด็กหญิงณัฐชยา มาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๕๙ เด็กชายธันวา
จันทะชารี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๐ เด็กชายเพชรนรินทร์ กระสอบคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๑ เด็กหญิงศิริยากร จันทะสอน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๒ เด็กชายสดุษฎี
รัตนมูล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๓ เด็กชายเกศฎา
รุ่งโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปราบโสม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๕ เด็กชายไชยวัฒน์ คงศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๖ เด็กชายณัฐพงศ์ ใจคง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๗ เด็กชายธนภัทร เรืองเนตร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๘ เด็กหญิงพิชญ์สินี ศิริลาภ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๖๙ เด็กชายวุฒิยะ
อุ่นหล้า
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอน

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๐

เด็กชายอัครพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายพศิณ
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กหญิงพิมภิศา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายอนุชา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๘

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๗๙ เด็กชายเดชณรินทร์

เด็กหญิงปารีณา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๑ เด็กหญิงมัญชิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๒ เด็กชายวีระ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๓ เด็กชายสิทธิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๔ เด็กหญิงสุชาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๕ เด็กหญิงอนุตตรีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๖ เด็กหญิงวรรณภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๗ เด็กหญิงบัณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๘ เด็กหญิงกัลยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๙ เด็กหญิงสุภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๐ เด็กหญิงพัชรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๑ เด็กหญิงสุดาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๒ เด็กชายอลงกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๘๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๔๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๔

เด็กหญิงธีรนุช
เด็กหญิงจีรภา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงสรารัตน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายพอเพียง
เด็กชายภูวพล
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงชุติพร
เด็กหญิงทิพวรรณ

นามสกุล
พลแสน
พลแสน
นันทรักษ์
สิมกันยา
สีอุ่น
ศิริลาภ
ตู้ทอง
ทัดศรี
หนูน้อย
ศรีหาวงษ์
หมานอะ
ศักดิ์ส่ง
คำเนตร
มั่นสกุล
ปราบภัย
สาลีเครือ
สีแหล้
วินทวุฒิ
จันทร์บัว
โคตรภา
เทพคุ้ม
สิงห์ราช
ด้วงชิณ
สีพิมพ์
ดรุณพันธ์
เอี้ยงไธสง
ผิวงาม
แก้วเนตร
เคนบุปผา
สายทอง
พละสุทธิ์
ทาตะนาม
พิมพรมมา
เจริญชาติ
ปุยอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะลึง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะลึง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะลอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะลอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะลอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะลอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๕ เด็กหญิงเบญจภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายพนา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๘ เด็กหญิงมาริสา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๙ เด็กชายยุทธณา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๐ เด็กชายศิรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๑ เด็กหญิงสุรัสวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๒ เด็กชายอนุชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๓ เด็กหญิงอรนิรมล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๔ เด็กชายกรพิทักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๕ เด็กหญิงกิตติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๖ เด็กชายฉลองชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๗ เด็กหญิงทิพวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๘ เด็กหญิงนชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๐๗

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๑๙ เด็กหญิงจันทร์นภา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๐

เด็กหญิงญาณิศา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๑ เด็กหญิงบุหลันฉาย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๓

เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงสุดารัตน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๔ เด็กหญิงจันทกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๘

เด็กหญิงจิระนันท์
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงปารมี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๒๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๐

เด็กชายธนวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๑ เด็กหญิงนันทน์ธวัล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๓๙

นามสกุล

พื้นชัยภูมิ
พื้นชัยภูมิ
กัลยางาม
ดาช่วย
นารี
แก้วพวง
เจริญชาติ
บุรพร
พุฒโสม
ธะนะพาห์
บัวคำ
สายทอง
คุณพาที
แสนกล้า
คงทน
แสงกล้า
คงทน
ชื่นจิตร
บรรติราช
สุนทร
จันทะชารี
เฉวียงวงค์
ทรายผา
ลือชา
ชาพิภักดิ์
ธรรมเที่ยง
สีหาวัฒน์
เหว่าขจร
ชอบรัมย์
เหล่าลาด
คำชา
พั่วแดง
จันทะชารี
วงค์ฤทธิ์

เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายปะชาสิทธิ์
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงเพียงพิณ
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสุรชัย
วงค์ละคร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญจิราธร

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
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ชื่อ

เด็กหญิงกนกทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๑ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๒ เด็กหญิงณัชานันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๓ เด็กหญิงวรัณย์ยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๔ เด็กชายศราวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๕ เด็กชายศิวัต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๖ เด็กชายอดิศรดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๗ เด็กหญิงอรวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๘ เด็กหญิงกมลชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๙ เด็กหญิงจิตติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๐ เด็กชายพุทธิกวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๑ เด็กหญิงฤทัยรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๒ เด็กหญิงสุรีรัตณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๔๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๓ เด็กหญิงไอซวรินทร์

เด็กหญิงณภัทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๕ เด็กหญิงนัฐฐิฌา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๖ เด็กหญิงปุณภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๗ เด็กหญิงแพรวา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๘ เด็กหญิงวิกานดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๙ เด็กหญิงขนิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๐ เด็กหญิงธิติสุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๑ เด็กหญิงวิไลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๒ เด็กหญิงสุภาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๓ เด็กชายณัฐฑรี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๕ เด็กชายปริเยษฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๖ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๗ เด็กหญิงนุชนาถ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๘ เด็กชายปวีณ์กร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๕๔

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๖๙ เด็กหญิงผาณิตนิภา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๐ เด็กหญิงภัสราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๔

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงฐิติยารัตน์

นามสกุล
สมรูป
เรืองเนตร
คำชา
วามะลุน
ยาหอม
บุญเลิศ
เสริมทรัพย์
เนืองเนตร
บัวผาย
อาษาสุข
อินทนาม
ไชยสวัสดิ์
ตันสิงห์
ธรรมรักษ์
คูณเพิ่ม
อาษาสุข
คุลธิ
ดาศรี
อินทร์ตา
ใจแก้ว
วงษ์กิมฮั้ว
คงนิล
รัตนพิมพ์
พิมพ์พรมมา
ต่อต้น
ภาระเวช
ดวงพุฒ
มงคล
ชื่นจิต
วรรณะสุทธะ
ขันธ์สิงห์
อ่อนเนตร
ชาวตะโปน
ดวงพุฒ
พุทธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล

วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดศรีบุญเรือง
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ชื่อ

เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๖ เด็กชายวิทย์ธวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๗ เด็กหญิงศิริวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๘ เด็กหญิงศุภลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๙ เด็กหญิงฐิตาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๐ เด็กหญิงธัญลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๑ เด็กชายนันทวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๒ เด็กชายประเสริฐศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๓ เด็กชายเพชรวราวุธ

เด็กชายอภิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๕ เด็กหญิงอรจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๖ เด็กชายวิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๗ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๘ เด็กชายวิศนุ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๙ เด็กชายณัฐดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๐ เด็กหญิงสุธิมา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๘๔

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๑ เด็กหญิงคัมภีพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๗

เด็กชายพชร
เด็กชายวีระภัทร
เด็กชายวรชิต
เด็กชายปฏิณญา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศรัญญา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๘ เด็กหญิงวรินทร์ลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๕๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๐๙

เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงสุวารี
เด็กหญิงนภัสกนก
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายชนนันท์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายครุฑธาวุฒิ
เด็กหญิงจิราพัชร

นามสกุล
ศิริกุล
คุณพาที
ก้อนจันทร์
สินภักดี
ศิริกุล
เขื่อนแก้ว
จันทาทอง
พันโบ
เอกเลิศ
ไชบุญญา
คุณพาที
พลหาญ
จันคูเมือง
กุลวงค์
เทพมุสิก
มาลาศรี
เทพมุสิก
ภูสิธานันทน์
บุตรวงศ์
บรมฤทธิ์
ไชยะเดชะ
ธะนู
จันทร์งาม
ไชยชนะ
วงศ์ใหญ่
คำบุญเกิด
กนกหงษ์
ประทุม
สุขเลิศ
ถวิล
พณาสิทธิ์
ทรายทอง
รัตนะพันธุ์
สีหล้า
ไขไพรวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตำแย

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตำแย
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตำแย

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดเหล่าข้าว
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดโนนรังน้อย
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๐

เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงพชิรา
เด็กชายพสุธร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายเอกรัฐ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๖

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กชายธิติพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๐ เด็กหญิงสุนันทา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๑ เด็กหญิงมธุริน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๒ เด็กหญิงพิยะดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๓ เด็กชายวีรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๔ เด็กหญิงเจนจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๕ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๖ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๗ เด็กหญิงพิชญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๘ เด็กชายวุฒิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๒๙ เด็กชายอิทธิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๐ เด็กหญิงเยาวพา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๑ เด็กชายอัษฎาวุธ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๓ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กชายชนาธิป
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๕ เด็กชายธราธร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๖ เด็กหญิงปราญชลี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๗ เด็กชายสิรธีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๘ เด็กหญิงอติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๙ เด็กหญิงอัลิปรียา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๐ เด็กชายอมรฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๑ เด็กชายจิรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๓ เด็กหญิงดวงจันทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๔ เด็กชายธนกฤษ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๓๔

นามสกุล
กุมภิโร
กิระกุล
ไขกันหา
อินธิฤทธิ์
หาวงษ์
ศรีภา
สิงห์คู่
สุดเพียร
ชุมแสง
อุดทา
สิงห์กาญจน์
ยิ้มรักญาติ
คำสุนันท์
เจียกขจร
โสภาพันธ์
แสนบุญ
พันธ์เพ็ง
ขจรเดช
บุญรองเรือง
โกสูงเนิน
ชมเชย
คูณสว่าง
นามเสนาะ
ช่างสีดา
บัวภา
จันทร์เขียว
รองสุพรรณ์
ศรีสุข
คำภาเมือง
วาจาสัตย์
ปาณวร
เบ้าคำ
จำปาสอน
วรรณโสภา
คำศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๐๓/๐๑/๒๕๕๓
๑๑/๐๘/๒๕๕๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๒

๐๗/๐๒/๒๕๕๓
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๒๙/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

๓๐/๐๔/๒๕๕๓
๒๙/๐๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๘/๒๕๕๑
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๒
๐๘/๐๖/๒๕๕๒
๓๐/๐๙/๒๕๕๒
๑๙/๐๓/๒๕๕๓

๐๘/๐๑/๒๕๕๓
๐๓/๑๑/๒๕๕๒
๑๕/๐๘/๒๕๕๒

๐๒/๐๗/๒๕๕๑
๓๑/๐๗/๒๕๕๒
๑๓/๑๐/๒๕๕๑
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

๒๘/๐๒/๒๕๕๒
๒๕/๐๑/๒๕๕๒
๑๕/๐๑/๒๕๕๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๒

๒๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๒/๑๒/๒๕๕๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๓
๐๙/๐๒/๒๕๕๒
๒๐/๐๕/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
วัดผักกะย่า
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
วัดยางเครือ
โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
วัดบ้านเปด
โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
วัดบ้านเปด
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านเศรษฐี
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านขมิ้น
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านขมิ้น
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านขมิ้น
วัดหนองหลัก
โรงเรียนบ้านขมิ้น
วัดหนองหลัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๑๘๑
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เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธัชธีญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๖ เด็กชายนพวรรธ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๗ เด็กหญิงสุภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๘ เด็กชายจิรายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๙ เด็กหญิงถิรพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๐ เด็กหญิงนิฤกาลกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๑ เด็กหญิงเบญจพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๒ เด็กชายวีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๓ เด็กชายณัฏฐ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๔ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๕ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๖ เด็กหญิงอุ้มบุญ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๗ เด็กชายศุภพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๘ เด็กหญิงประนัสดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๕๙ เด็กหญิงสุพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๔๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๐ เด็กหญิงอาภรณ์พิสุทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๘

เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนวิน
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายนวริช
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงนิติพร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๖๙ เด็กหญิงจิราลักษณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๐

เด็กหญิงกัลยา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๑ เด็กชายเจษฎากรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๒ เด็กชายฐานประกรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๓ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๗

เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพันธ์กร
เด็กหญิงพิชญาพร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๘ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๗๙ เด็กหญิงพิมลวรรณ

นามสกุล
คำบุญ
คำทวี
พทาเพชร
เสนาะพิณ
เหลี่ยมมุข
มงคลเสริม
เผียงสูงเนิน
ภักตะภา
แสงศรี
ฉำสดใส
สิงห์ชาติ
กะนะหาวงศ์
อินทนนท์
สุบิน
หอมขจร
นิยมศรี
แก้วอุดร
มาตดี
จันทาสี
วาเหลา
ศรีเจริญ
บุญคง
ไชยโกฎิ
พลคช
แสงดี
บัวหุ่น
สาถีระเนตร
ศรีปราชญ์
ใจบุญ
สุดเพียร
ธรรมวงค์
อ่อนนา
บุญคง
พากเพียร
ทิพคุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขมิ้น

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขมิ้น

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขมิ้น

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้น
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๐

เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงสิพาขวัญ
เด็กหญิงสิริโสภา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายโกสินทร์
เด็กชายอธิปบดี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๖

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๗ เด็กหญิงพิมพกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๖๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๘

เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายไพรวัลย์
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงจุรีพร
เด็กหญิงนภกมล
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงเสฏฐีรัก
เด็กชายธนภรณ์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายธนาดล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายศราวุธ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๐๙ เด็กชายอนันต์ธพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๐ เด็กหญิงกาญจณสุดา

เด็กหญิงกฤตดาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๒ เด็กหญิงธรรธร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๓ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๔ เด็กหญิงพรกนก
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๑

นามสกุล
จันทประสาร
นามศรี
อัครสุทธินันท์
บุญช่วย
แก้วจันทร์
พิณโสภณ
กงไกรราช
ศุภเสถียร
ทองคำ
ภักดีผล
วิริยานันท์
วีระบัลย์
แดงอุไร
ไชยนา
กาฬเกษ
ทองนะ
สิทธิธรรม
ทองที
ทองสุข
แก้วจันทร์
ทองที
แดงอุไร
สลักคำ
ไกยวงศ์
สิงห์สถาน
ศรีคำ
เรียงทอง
ปอมอาสา
วงศ์คำเหลา
มังคะรินทร์
ละทะโล
คำแสงดี
จวบกระโทก
แสงกล้า
ครุตรักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุปราณี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๖ เด็กหญิงรัตนพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๗ เด็กหญิงเปรมวิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๘ เด็กหญิงกาญจนา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๙ เด็กหญิงพิชญาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๐ เด็กหญิงรัตนา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๑ เด็กชายณัฐพนษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๒ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๓ เด็กชายธานา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๔ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๕ เด็กชายสกุลชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๖ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๗ เด็กหญิงกัลยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๘ เด็กหญิงณิชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๒๙ เด็กหญิงสุชานันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๐ เด็กหญิงอรพิณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๑ เด็กหญิงธิดาทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๒ เด็กหญิงพอเพียง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๓ เด็กหญิงณัฐธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๔ เด็กหญิงนภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๕ เด็กหญิงสุภาวิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๖ เด็กหญิงรัชดาภรณ์

เด็กชายชานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๘ เด็กหญิงสุพิญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๙ เด็กหญิงณภัท
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๐ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๑ เด็กชายคงคาวี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๒ เด็กชายนิติภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๓๗

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๓ เด็กชายปุญญพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๔๙

เด็กชายปณณทัต
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กชายอัครภณ

นามสกุล
สุจริตอาชีวะกิจ
หิมะคุณ
นวนคำสิงห์
ศรีสังปด
ลาพรม
พรมสะอาด
แพงบุดดี
อุทธิโท
ศรศิลป
ดวงดี
พรมมากอง
โพธ์ขาว
พัดทาบ
วรรณดี
สุพร
วรรณสิม
พลเมือง
ปทุมรัตน์
โมลานิล
สังข์ทอง
สามารถ
แสงงาม
นาคแนวดี
ธานี
ปสสามั่น
เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ละเลิศ
ศรีใจยา
สมสุข
สมสุข
จันทร์เพ็ญ
โถตะบุตร
ก้อนเงิน
ดวงแก้ว
แผนภิรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพิชชาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๑ เด็กหญิงดวงกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๒ เด็กหญิงสุชาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๓ เด็กหญิงนันทิยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๔ เด็กหญิงวรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๕ เด็กหญิงนวพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๖ เด็กชายปณณวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๗ เด็กชายณัฐพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๘ เด็กหญิงวีรวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๙ เด็กหญิงธัญจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๐ เด็กหญิงศุภนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๑ เด็กหญิงเจนจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๕๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๒ เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๕

เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายธนินวัฒน์
เด็กหญิงพรลภัสสร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๖ เด็กหญิงณัฐกาญจน์

เด็กชายณัฐชนน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๘ เด็กหญิงปญญดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๙ เด็กชายปยะดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๐ เด็กชายชยานันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๑ เด็กชายชวกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๒ เด็กหญิงวริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๓ เด็กหญิงอัมพุชินี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๔ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๕ เด็กชายศตคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๖ เด็กหญิงเตชินี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๗ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๘ เด็กหญิงจุฑาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๗๙ เด็กหญิงวิชญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๐ เด็กหญิงภัทรนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๖๗

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๑ เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงปุญญรัศมิ์

นามสกุล
ผกาลา
แสนทวีสุข
ท้าวสุวรรณ
ใจเอื้อ
จันทรมัย
กองแก้ว
บุญชาลี
ศิริวงศ์
ทาระศรี
บุญรินทร์
ถนอมวงค์
บุญครอง
พิมพ์ชาย
จันทป
สุวรรณศรี
กุลแก้ว
ทองสลับ
โทนุสิน
แสงสุวรรณ
ผาคำ
สุวะไกร
นวลเนตร
การภักดี
สายราช
พวงอก
วรจิตร
แสงงาม
มั่นวงศ์
ปนเอี่ยม
นันทบุตร
ดรุณพันธ์
ปวะภูโต
ขันทะวัตร์
ละดาห์
ศรีมันตะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๕ เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา

เด็กหญิงชนกนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๗ เด็กหญิงฐานิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๘ เด็กชายนาวี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๙ เด็กหญิงศิรประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๐ เด็กชายนนตการณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๑ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๒ เด็กหญิงภัทรปภา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๓ เด็กหญิงจารุวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๔ เด็กชายปารุสก์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๕ เด็กหญิงวรญาภัค
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๖ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๗ เด็กชายแทนคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๘๖

อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๘ เด็กหญิงณิชานันทน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๗๙๙ เด็กหญิงริญญารัศมิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๐ เด็กชายญาณวรรธน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายเอกริน
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงณันท์นภัส
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายคัมภีร์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กชายธนกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายเดชทัต
เด็กหญิงกิรณา
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงขวัญตา
เด็กหญิงวรัญญา

นามสกุล
แก้วประกอบ
ศรีภักดี
อุทุมพันธ์
สุชาติวุฒิ
น้อยวรรณะ
ส่งศรี
สาคร
เลิศยิ่งดี
สัมพันธ์พงค์
โรหิตรัตนะ
สมพงษ์
ศรีสงคราม
บุคะจำปา
ครุทธมงคล
ก้องศักดิ์วัฒนา
อดิศัยเดชรินทร์
อุณาศรี
สีงาม
นิระมนต์
จิตรมั่น
วงค์ขันธ์
ไชยรินทร์
สัมพันธ์
พูลจิตต์
วีสี
โสมา
โยธาสุภาพ
มีศรี
กาละบุตร
แก้วมุกดา
นวลศิริ
ศรีษร
ศรีดาโคตร
จันทิมา
ไทยอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก

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
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๐

ชื่อ
เด็กหญิงอัญญา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๔

เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงปภาวดี

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๕ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๒๙

เด็กชายวสุพล
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายเทพบุตร
เด็กหญิงศศิธร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๐ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กชายชาญชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๓ เด็กหญิงพนิตวีร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๔ เด็กชายกิตติพง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๕ เด็กชายคุณากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๖ เด็กชายฐิติโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๗ เด็กชายนาวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๘ เด็กชายวันชนะ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๙ เด็กชายสุริยัณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๐ เด็กชายอนุชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๑ เด็กชายอาทิตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๒ เด็กหญิงปยธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๓ เด็กหญิงสุภาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๔ เด็กหญิงอัจฉรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๕ เด็กหญิงอรยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๖ เด็กหญิงวิภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๗ เด็กหญิงพณิชพิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๘ เด็กชายกิตติดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๔๙ เด็กชายณัฐภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๑ เด็กชายธนกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๒ เด็กชายธันวา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๓ เด็กชายธีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๔ เด็กชายปาระเมต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๓๑

นามสกุล
ไสลรัตน์
แสนดี
ดวงสนิท
เทียนแก้ว
สารวิจารณ์
คูณภาค
จิตรมั่น
นาคำมูล
ยุบลเพลิด
นารี
พวงผกา
คุณเมือง
ประดับจันทร์
ก้านแก้ว
กุลสะโก
ผลทวี
นิลวันดี
ญาติวงค์
เอกนิตย์
พุดด้วงเงิน
คำธุรี
สำราญ
พันธ์คำ
แปงคำภู
ประดับจันทร์
สืบบุตร
ส่งเสริม
ก้านแก้ว
คิดการ
ศรีนอคำ
สุขราช
ปะวะเท
ศรีนอคำ
กลัดทรัพย์
ธรรมอินราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๕

เด็กชายพงศ์ศรันย์
เด็กชายไพรรัตน์
เด็กชายเลิศหล้า
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายเสกข์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๐ เด็กหญิงกัญญพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๗

เด็กหญิงคณพร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กหญิงปทมา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๘ เด็กหญิงสุพรรณวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๖๙

เด็กหญิงมัทนา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๐ เด็กชายแสงอาทิตย์

เด็กชายปรีดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๒ เด็กชายเลิศชาย
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๓ เด็กชายปภังกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๔ เด็กชายธนโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๕ เด็กชายคณภณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๖ เด็กชายรพีภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๗ เด็กชายพันธวัช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๘ เด็กชายวรกร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๙ เด็กชายชัชฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๐ เด็กชายก้องภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๑ เด็กชายปุณยวัจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๒ เด็กชายสิทธิโชค
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๓ เด็กหญิงปาริตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๔ เด็กหญิงอัยยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๕ เด็กหญิงสุชีรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๖ เด็กหญิงวริศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๗ เด็กหญิงสรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๘ เด็กชายธนศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๗๑

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๘๙

เด็กหญิงตรีกมล

นามสกุล
วุฒวรรณ์
เบ้าคำ
จันทวี
จันทร์พวง
ดาวประสงค์
ดาวประสงค์
ทะเรืองรัมย์
ประทุมมา
แก้วบัวเคน
ทองไทย
แจ้งธรรมมา
กาญจนรักษ์
สลักลาย
กุลอุปฮาด
ศรีนอคำ
จันทวี
จันทวี
ทุมมาเกตุ
ไสยเรือง
ดำริห์
อุทภู
วรนาม
มาคำผุย
สังฆเพศ
ทองคำพวง
พิมพนา
เบ้ามณี
กัญญาภู
บานแย้ม
คำแดง
สุภะนานัย
บัวทอง
สาโรจน์
ยืนยง
สิงตะโครต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่างอย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่างอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๐

เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงสริตา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนิตตกร
เด็กชายพิทยาธร
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงดุสิตา
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงภัทรลภา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายภากร
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กชายธันวา
เด็กชายภูผานำ
เด็กชายศิลานนท์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุขอนันต์
เด็กหญิงกาลดา
เด็กชายจันทกานติ์
เด็กหญิงชุติกาญน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงศุภัทรษร
เด็กชายสยมภู
เด็กหญิงโสภา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายจิรายุ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๘๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๔

นามสกุล
ทาวะพรหม
กุลาราช
ทะยามาตร
ดำริห์
หงษ์ทอง
ดำริห์
แก้วอนันต์
บัวพันธ์
ศรไชย
แก้วบุญเรือง
ทองคำพวง
ขวัญนู
วันแสวง
ทองจันดี
พุฒน์พิมพ์
ผาสุขธรรม
กาญจนะวงค์
สุดแสง
เปรี่ยมสติ
อัมพุช
คำบุญมา
คำแน่น
นิตอินทร์
แสงงาม
เฟองฟู
จันบัว
บรรพบุตร
ผุยประกอบ
ชัยยะ
เฟองฟู
บริบาล
สำแดงเดช
ประชุมรักษ์
บรรพบุตร
ผมงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่างอย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่างอย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องชัน

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสะแบง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัด

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดคำขวาง
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงนันทิชา ศรีชมภู
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๖ เด็กหญิงเบญจพานี แพงสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๗ เด็กหญิงปญญาพร กลิ่นงาม
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๘ เด็กหญิงพันธิภา สุดารักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๙ เด็กหญิงอภัศรา อรุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๐ เด็กชายธีระภัทร แต้มทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๑ เด็กชายนาคี
เข็มพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๒ เด็กชายพิมุกต์
ทวีคูณ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๓ เด็กชายปฏิพล
จันระคล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๔ เด็กชายมิด้ี
จาบารี่

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๖ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๗ เด็กหญิงธิติการต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๘ เด็กชายสรวิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๙ เด็กชายณัชพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๐ เด็กชายชินพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๑ เด็กหญิงกรณ์อุษา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๒ เด็กหญิงไปรยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๓ เด็กชายกิตติพล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๔ เด็กชายแกรมมี่
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๕ เด็กชายโสธร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๖ เด็กหญิงณัฐวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๗ เด็กหญิงอมราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๘ เด็กหญิงปยธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๔๙ เด็กหญิงกันยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๐ เด็กหญิงชัญญานุช
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๒ เด็กหญิงจิรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๓ เด็กหญิงอริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๔ เด็กหญิงญาดาวดี

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๒๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๓๕

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๕ เด็กหญิงสิริยาการณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๕๙

เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายเอกวิทย์

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

วงศ์ศรี
เบิกบาน
สายแวว
พรมดาว
อังคุระษี
จันระคล
อาจศรี
ทวีแสง
เหมือดขุนทด
วงษ์ศรี
คำแดง
ณ บางช้าง
เนตรพันทัง
ดอนน้อย
อาจศรี
อินธิแสน
จันทร์ลอย
อาจศรี
แสงราด
คิรีเขียว
แพงดี
ชูท้าว
ผาลา
เวียงจันทร์
สมดี

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชินวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๑ เด็กชายจตุพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๒ เด็กหญิงกรกมล
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๓ เด็กหญิงสรวีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๔ เด็กหญิงชวลิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๕ เด็กหญิงปริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๖ เด็กหญิงธัญยพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๗ เด็กหญิงจินห์จุฑา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๘ เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๙ เด็กหญิงนัฐนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๐ เด็กชายอัมรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๖๐

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๑ เด็กหญิงรัตติญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๒

เด็กหญิงวรพร

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๓ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงลลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๕ เด็กหญิงกานธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๖ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๗ เด็กชายมีโชค
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๘ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๙ เด็กหญิงธิดาวัลย์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๐ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๑ เด็กชายนันทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๒ เด็กหญิงนิพาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๓ เด็กชายปณิธิ
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๔ เด็กหญิงปนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๕ เด็กหญิงพรธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๖ เด็กหญิงเมษะยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๗๔

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๗ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กชายโยฮัน
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๙ เด็กหญิงวารุณี
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๐ เด็กหญิงวิจิตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๑ เด็กชายสงกรานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๒ เด็กหญิงสุกัญยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๓ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๔ เด็กหญิงรัตติยา
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๘๘

นามสกุล
คิรีเขียว
ดอกพิกุล
บุระมาศ
ตรีนาทอง
ยงศ์สิน
แก้วกัญญา
พิมพ์กัน
ทองเหลือง
ประพรม
ท้าวหงษ์
เทียมทัศ
พนระพัด
อุตน้อย
สิงห์สถาน
แสนทวีสุข
ดูลา
เรียนพิมพ์
บัวแก้ว
พิกุลทอง
เจริญจิตร
แสงเขียว
พงษา
สีลาลัย
ฉวีรักษ์
พันตรา
วรธรรม
พุฒผา
ประดับศรี
อุดมพืช
ดวงทอง
เสมอศิลป
พุฒซา
สหับดิน
อัศพิมพ์
อาสาราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๓๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุง

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๕

เด็กหญิงสุปราณี
เด็กชายชลพล
เด็กชายนที
เด็กหญิงพันธิตรา
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงคีตะภัทร์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงจรัญญา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงทอสิริ
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพลพล
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงวิลาวัลย์

อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๔๙๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๒

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๓ เด็กหญิงศรัญญาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสกลวรรณ
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอภิเษก
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายบรรณวิชญ์
เด็กหญิงบุญจิรา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงลดาวรรณ
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กชายยุทธพร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๒๙ เด็กชายยุทธศาสตร์

นามสกุล
แดงวงค์
เสถียร
อินทะนิน
ประเชิญสุข
ลาทา
วิลามาตย์
แสงราช
ยศสมบัติ
จันทะคำแพง
แสงเขตต์
อ่องสกุล
ภูริธร
พันงาม
ศิริกาล
พันงาม
จันทร์ขาว
จันทร์จริง
ศรีส่อง
กันยามา
แถมวงษ์
วงศ์ละคร
กันหาวัน
ราสุนนท์
เหลาพรม
ประสานพิมพ์
บุญเรือง
นามพิมพ์
โพธิ์ราช
อาษอาษา
ไชยสาร
ภูขำ
เทียมทัศ
แสนทวีสุข
สมนึก
โคตรเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสัน
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสัน

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจุการ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจุการ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชยมงคล
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
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
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๐

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๓

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงสลิลรัตน์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสติมา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายรุ่งวิกรัย
เด็กชายวัชพล
เด็กหญิงวาวิดา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงหนูเวียง
เด็กชายกณิกนันต์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปยะ
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายพีรภัทร์
เด็กชายวารีเทพ
เด็กชายพายุ
เด็กชายอำพล
เด็กชายกิตตินันต์
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๔

เด็กชายโชคชัย

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๒

นามสกุล
ศิริมาตร
แสวงผล
หงษ์คำ
ปรากฎ
ศิริมาตย์
หงศรี
แสงเขตร
จูมสิมมา
พงษ์ษา
แสงใบ
เทียมทัศน์
จันทร์สุข
จันทร์สุข
ธนูทอง
บุญล้อม
ศรีอ่อนตา
จงอายุวรรณะ
บุตรสิม
รัตนจันทร์
คลองโปงเกตุ
คำสุข
แสงไสว
เวชสาร
สุดยอด
โมะศรี
อุปโภค
คำสุข
กิ่งมั่น
บวมขุนทศ
รักมั่น
จันทชาลี
ชื่นชม
มูลทอง
ประดับศรี
กลางเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทอย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทอย

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคอ

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๕

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงดอกรัก
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนภสร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๑

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๒ เด็กหญิงประกามาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๓ เด็กหญิงพิมพ์สุภัคษร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๘

เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวนัสนัน
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกอบโชค
เด็กหญิงกัณณิกา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๗๙ เด็กชายเกียรติประภัส

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๖

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนา
เด็กชายบัญชา
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กชายพลทการ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๗ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๐๙๙

เด็กหญิงแพรทอง
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวริสา
เด็กหญิงวาศิณี
เด็กชายสมมาส
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายสุวโรจน์
เด็กชายอนันยช
เด็กหญิงอัปสร
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนันทะชัย

นามสกุล
คงทน
คืนดี
มูลทิน
วงค์ละคร
ประดับศรี
มีชัย
เกิดแก้ว
โมะศรี
แสงเขตต์
มงคล
บุญชิต
สีหานาม
วงศ์ไชยา
คำดี
นาทองบ่อ
โพธิ์งาม
ทองคำ
เมืองซ้าย
ทองมันปู
ส่งศรี
จอมทรักษ์
ทุมยา
กลางสุพรรณ
ยุทธอาจ
นาคะยศ
บุญนูณ
ภูงาม
ทรายงาม
พินธุกรณ์
เวชสาร
ยุทธกิจ
สาสีลา
พิลาคุณ
หมอนคำ
พิมพ์เสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๐

เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงเพียงฟา
เด็กชายยอดฟา
เด็กหญิงรัชชา
เด็กชายวชิรพันธ์
เด็กหญิงวรณัน
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอนุพงษ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๘

อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๐๙ เด็กหญิงกัญญาภรณ์

เด็กหญิงทักษิอร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๑ เด็กชายธนพนษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๒ เด็กชายนพรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๓ เด็กหญิงปริยาภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๔ เด็กหญิงพุฒิพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๕ เด็กชายภานุพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๖ เด็กหญิงไลลา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๗ เด็กหญิงสุรวีย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๘ เด็กหญิงอนัญพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๙ เด็กหญิงอมรสิริ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๐ เด็กหญิงอรนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๑ เด็กชายจีรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๒ เด็กหญิงชุติมา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๓ เด็กชายโชติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๔ เด็กชายธนโชติ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๕ เด็กชายนนทวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๖ เด็กหญิงปณัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๗ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๘ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๒๙ เด็กหญิงปยะดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๐ เด็กหญิงพรรณิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๑ เด็กชายพละพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๒ เด็กชายพิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๓ เด็กชายพีระเชษฐ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๔ เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๑๐

นามสกุล
สารีมุงคุณ
อินปอก
ชาตะ
บัวแก้ว
สกุลเดช
มีคำ
สิงหนัน
สีปด
มั่นนิยม
สายศรี
นราปุย
พุ่มซ้อน
แสงชมภู
สมอาสา
พินธุกรณ์
นพราช
บัวแก้ว
ทาระบุตร
กลางสุพรรณ
สาสีลา
แก้วเขียว
สายเพชร
สกุลเตียว
มิ่งขวัญ
ทองอ่อน
ทองมา
อุตรวัน
ขันทชาติ
ทองมา
ภักดี
สาลีเครือ
จันทราช
จันทราช
พันธ์แก้ว
บุญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่

๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงยุภารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๖ เด็กชายรณเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๗ เด็กหญิงลลิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๘ เด็กหญิงวรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๙ เด็กชายวสันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๐ เด็กชายศุกลวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๑ เด็กชายสุนันท์ทา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๒ เด็กชายอนุรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๓ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๔ เด็กชายอภิวัฒน์

นามสกุล

พันธุ์ลา
บัวผัน
อัศฤกษ์
ส่งศรี
จันทสิงห์
มิ่งขวัญ
จันทร์ดากุล
หาระสาร
ไชยโคตร
สินธุวัติ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๕ เด็กหญิงกนกวรรณ สีหา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๖ เด็กชายกิตติกวิน พระคงสินธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๗ เด็กหญิงจารุภรณ์ แม่นทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๘ เด็กหญิงณัฐรนรี หน่อแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๔๙ เด็กหญิงณิชย์ติกมล ทองสาตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๐ เด็กชายเติ้ลตะวัน สีกุล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๑ เด็กหญิงนพวรรณ สูงสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๒ เด็กชายนรพล
มุขเสือ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๓ เด็กชายนิรันดร์ สุขชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๔ เด็กชายปรวิทย์ บริบาล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๕ เด็กชายปราโมทย์ ดาศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๖ เด็กหญิงภัทรภร แม่นทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๗ เด็กชายยุทธิชัย หงษ์ช่ืน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๘ เด็กหญิงวันนิญา ศรีปด
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๕๙ เด็กหญิงวิจิตรา มั่นยา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๐ เด็กหญิงสายธาร ทองมา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๑ เด็กหญิงอรปรียา ขันไชย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๒ เด็กหญิงอรอนงค์ วงชมภู
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๓ เด็กชายเอกวรรณ์ ใจช่วง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๔ เด็กหญิงไอยริณญ์ ศรีช่ืน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๕ เด็กชายการิน
มั่นราช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๖ เด็กชายจรกฤตย์ จันทะแสง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๗ เด็กชายจิรวัฒน์ บัวลา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๘ เด็กหญิงชณิสร
คำชะนะ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๖๙ เด็กชายธนภัทร กิ่งมาลา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๑๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุดดีสุข
เด็กชายธาณาธิป ศรีแสนตอ
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิ้นภัย
เด็กหญิงพัดสะนี บุรัสการ
เด็กชายพิชัยยุทธ ทุมยา
เด็กชายภัทรพล สายสิทธิ์
เด็กหญิงอนุชรา พันธ์ชาติ
เด็กชายอภิชาติ ทองมา
เด็กชายอภิรักษ์ เดชเถร
เด็กชายอมรวัฒร์ โคตรกาล
เด็กหญิงอักษราภัค กริดรัมย์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันตะชาติ
เด็กหญิงกัลยา สิงห์สา
เด็กหญิงกุหลาบ ทะวงษา
เด็กหญิงจุฑามาศ ทุมยา
เด็กหญิงนณิสา กุลวงษ์
เด็กชายนราวิชญ์ กิ่งก้าน
เด็กชายพีรพัฒน์ เสนนอก
เด็กชายกิตติพล ปานแดง
เด็กหญิงชลธิชา ศรีธรรมา
เด็กหญิงพัชราภา หาระสาร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สัตตัง
เด็กชายรัตตพล ศรีธรรมา
เด็กชายสนธยา เหล่าสงคราม
เด็กชายสุกฤษฎิ์ นนทะใส
เด็กชายกวีพงษ์ จันทร์ผาย
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีนคำตุ้ย
เด็กหญิงขวัญสุภา พงษ์ม่ิง
เด็กหญิงชญานุช จันทร์จริง
เด็กชายชนาธิป ผิวอ้วน
เด็กชายตรีบูร
สุขสำราญ
เด็กชายทักษ์ดนัย สุนิพันธ์
เด็กชายธนกฤต ทองแก้ว
เด็กชายธนกฤต วงศ์ตาผา
เด็กชายธนวัตน์ เนาคำแพง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

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
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๕

เด็กชายธีรภาพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายปริยวัฒน์
เด็กชายพงศกร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๓๙

นามสกุล

ปะมุสะกะ
หิทรักษ์
เจริญทองดี
สมพร
บุญทน
สารมโน
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเนตร
เด็กชายพิชญะ ศรีตะเขต
เด็กหญิงแพรวพิชา มาโพธิ์
เด็กชายภาวัต
โพธิ์ทักษิณ
เด็กหญิงศิลามณี มรกฎ
เด็กชายสหพงศ์ เจียมวงค์
เด็กชายสิทธิพล เบิกบาน
เด็กหญิงเหมือนจันทร์ แก้วพรม
เด็กหญิงอาภัสรา สุนิพันธ์
เด็กหญิงกนกวรรณ โอษฐิเวช
เด็กหญิงกนกอร พันธ์คำ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สร้อยโยธา
เด็กชายไกรวิชญ์ โอษฐิเวช
เด็กชายจักรพรรดิ์ คิรีเขียว
เด็กชายชิราวุฒิ จันทร์จริง
เด็กหญิงณวภรณ์ เปล่งแสง
เด็กชายณัฐชานน สีวะสา
เด็กชายดนัย
อุ่นศรี
เด็กชายธนโชติ ขันคำ
เด็กหญิงธัญสุดาพร บัวดก
เด็กชายธีระโชติ สุนิพันธ์
เด็กหญิงนวรัตน์ กัญญะลา
เด็กหญิงปนัดดา คูณมี
เด็กหญิงปนัดดา ทองแก้ว
เด็กหญิงปริชญา ทองพิมพ์
เด็กหญิงปริณดา เคล้ามณีสกุล
เด็กหญิงปลายฟา ศรีตะเขต
เด็กหญิงปวีณา พิมพ์เสน
เด็กหญิงปยะภัทร ภูอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ 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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๐ เด็กหญิงพลอยสวย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๕

เด็กชายพันเลิศ
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กหญิงศิริขวัญ
นายสมพร
เด็กหญิงสุพัฒน์ชรี

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๖ เด็กหญิงอมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๔๙

เด็กหญิงอิษฎาอร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายกิตติศักดิ์

เด็กชายอภิวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๑ เด็กชายภานุวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๒ เด็กหญิงสิดาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๓ เด็กชายกฤษดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๔ เด็กหญิงกันติศา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๕ เด็กหญิงชนสรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๖ เด็กหญิงณัฎฐณิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๗ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๘ เด็กหญิงธรรมชาติ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๙ เด็กหญิงพรนัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๐ เด็กชายพูลทรัพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๑ เด็กหญิงภัทราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๒ เด็กหญิงวิราสิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๓ เด็กหญิงสงกรานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๔ เด็กชายจารุกิตติ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๕ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๖ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๗ เด็กหญิงนำค้าง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๘ เด็กชายพัฒนกูร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๖๙ เด็กชายเมฆินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๐ เด็กหญิงวุฒิพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๑ เด็กชายอรรถวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๒ เด็กหญิงณัฏฐพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๓ เด็กชายปติกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๔ เด็กหญิงศิริประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๕๐

นามสกุล
อภิการสกุล
กลิ่นสุคนธ์
กายแก้ว
ชัยทองถา
อินทร์จันทร์
สมสิน
เหนี่ยวพันธ์
บุราณรมย์
ชาวดอน
คนึงนิต
ประสงค์เสียง
กันยาสาย
บุญสาลี
พรมบุญ
ชินวงศ์
เอกศิริ
นันตรี
กุลบุตรดี
สนสาย
กุลบุตรดี
สอนอาจ
ลอดคำทุย
คำแสนราช
ภาลัง
ส่องแสง
คูหา
มาลีศรี
โนนจันทร์
ธรรมวัติ
ขันติกุล
ลอดคำทุย
ทัดเทียม
โสดาโคตร
ส่องศรีโรจน์
โสภากุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๖/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพันธิตรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๖ เด็กชายภูริวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๗ เด็กชายวีรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๘ เด็กชายภัคพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๙ เด็กหญิงอรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๐ เด็กชายกฤษกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๑ เด็กหญิงปภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๒ เด็กชายพีรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๓ เด็กหญิงแพรวา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๔ เด็กชายกล้าวศิน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๕ เด็กชายนภดล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๖ เด็กหญิงสโรชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๗ เด็กหญิงคันธมาลี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๘ เด็กหญิงจิดาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๘๙ เด็กหญิงนลินี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๐ เด็กชายปยะพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๗๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๑ เด็กหญิงปาลปรีญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๒๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๐๙

เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายสุทธินัน
เด็กชายกีรติ
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงนพรดา
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กหญิงนำฝน
นางสาวบังอร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กชายจิรฐา

นามสกุล
แก้วสง่า
นักผูก
ทาหอม
ทำมาเกตุ
พรมมาลา
ตะริวงษ์
แสงคำ
พิมสุวรรณ
บัวเรียง
แก้วบุตตา
พระภูบาล
ปญญา
ปลั่งกลาง
คงการุณ
เสมอใจ
ธรรมวัตร
คล่องแคล่ว
แสงแก้ว
สัจจมณี
จูมทอง
สิงห์ศิลา
พันธง
พุทธิกร
บัวลา
พิมพ์พรรณ์
เดียงสา
ร่วมธรรม
หนองนก
สุฉายา
เกาะเกตุ
โมลานิล
บุตรศรี
กนกหงษ์
ขาวสะอาด
โสดาโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๑/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๒ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายทักษ์ดนัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๑ เด็กชายพิรภัทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๒ เด็กหญิงวิชญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๓ เด็กหญิงกรรณิการ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๔ เด็กหญิงชมภูนุท
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๕ เด็กหญิงนัชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๖ เด็กหญิงปรายฟา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๗ เด็กหญิงพรไพลิน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๘ เด็กหญิงขนิษฐา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๙ เด็กหญิงวราพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๐ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๑ เด็กหญิงสิริวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๒ เด็กหญิงสุนิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๓ เด็กหญิงวิมล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๔ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๕ เด็กหญิงภมรศิลป
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๖ เด็กชายรัชชานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๗ เด็กหญิงสุพรรษา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๘ เด็กหญิงสิริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๒๙ เด็กหญิงจิรภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๐ เด็กหญิงวนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๑ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๒ เด็กหญิงอภิสุตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๓ เด็กหญิงเกศรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๔ เด็กหญิงจิรายุภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๕ เด็กหญิงชุติพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๖ เด็กชายธีนภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๗ เด็กหญิงเบญจมาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๘ เด็กหญิงปญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๓๙ เด็กชายธีระเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๐ เด็กหญิงพาฝน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๑ เด็กชายภิภัทรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๒ เด็กชายภูมินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๓ เด็กชายวชิรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๔ เด็กหญิงวรรณวิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๑๐

นามสกุล
ปานกลีบ
เรืองฤทธิ์
บุญเย็น
วงษาเคน
วรเสนา
เกษคำ
โมรานิล
ลำเลียงพล
พรมสุวรรณ์
โลเตียะนันต์
ยืนยง
ศรีขันธ์
เจียระเนีย
วงศ์สิงห์
ดีไว
ว่องไว
นามเสนา
งามศรี
จันทายืน
เคนแสน
สีทน
บุญมี
พิทัศน์
นำคำ
ละออออง
วงศ์ชัย
ลือไช
แสนสุข
ทองจันทร์
อินทร์ขาว
พิมพาทอง
ปองพันธ์
นามเสนา
จันทร์ทัน
ภูก่ิงเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะลาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม

วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายชนะพล รบรัมย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๖ เด็กหญิงนิชาดา สนธิรอต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๗ เด็กหญิงนิภาสิริ เย้ายวน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๘ เด็กหญิงพัชรินทร์ดา บู่คำ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๙ เด็กหญิงวรรณรัตน์ เห็มสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๐ เด็กหญิงพัณณิตา กลิ่นหอม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วันอินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๒ เด็กหญิงวรนุช
สิทธิวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๓ เด็กหญิงสาวิกา พวงทวี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๔ เด็กชายธนากร
ชะอุ่มพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๕ เด็กชายพรชัย
อุบล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๖ เด็กหญิงภัทราพร สร้อยคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๗ เด็กหญิงวาสิตา สุธรรมชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๘ เด็กชายศราวิน
แสงสุกวาว
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๕๙ เด็กหญิงสุกัญญา รูปทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๐ เด็กหญิงธารธารา วงคำภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๑ เด็กหญิงธิญาดา ลอดภัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๒ เด็กหญิงปยาภรณ์ โพธิ์ศรี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๓ เด็กหญิงพัฐสุดา เข็มสีดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๔ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์ จันทมาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๕ เด็กหญิงรัติการต์ ยอแสง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๖ เด็กหญิงอนันญาพร พันธ์ชนะ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๗ เด็กชายอัศวิน
ถวิลมาตย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๘ เด็กหญิงอุบลวรรณ แดงสุวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๖๙ เด็กหญิงนภัสสร กล่อมเสียง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๐ เด็กหญิงกุลนัดดา สมงาม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๑ เด็กชายปฏิภาณ วงศ์คณิต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๒ เด็กหญิงธิติมา
เหมคุณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๓ เด็กหญิงเนตรนภา โคตรุชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๔ เด็กหญิงพิชชาภา ปลอดโปร่ง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๕ เด็กชายพีระพัฒน์ คำตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๖ เด็กหญิงลักขณา ดีสุดหา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๗ เด็กชายอรรถพล หนูเผือก
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๘ เด็กหญิงอรฤทัย เอิบอิ่ม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๗๙ เด็กหญิงอินทิรา กุลจันนี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองโพน

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองโพน
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังเคน

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
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
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ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๐

เด็กชายทัชกร
เด็กหญิงทิวาพร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธันยธรณ์
เด็กหญิงนิษารัตน์
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงภาษิตา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวิชญาดา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๘

อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๘๙ เด็กหญิงวิลัยรักษณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๓๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวรภรณ์
เด็กชายวรินทร
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงบงกช
เด็กชายบุญช่วย
เด็กหญิงปฏิญา
เด็กชายพศิกา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศกลวัฒน์
เด็กหญิงศิยานันท์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๔ เด็กหญิงศิริวรรณภา

นามสกุล
หมดกรรม
ฟุงเฟอง
หอมจำปา
กุลบุตร
บันทอน
มารุตะพันธ์
วงศ์ด้วง
สืบกำ
มิ่งมูล
ชนะเคน
ชูญาติ
บุญน้อย
บุญโท
แสนเสนา
บุญโท
สองศรี
ปญญาไว
เชื้ออ่อน
ทาสะอาด
ทองถม
วงศ์ศรีแก้ว
ดีกัลลา
ขันทอง
แซ่แต้
เจียกโคกสูง
ปะเริบรัมย์
แสนเสริม
ดาพาวัน
ภูก่ิงดาว
ภูก่ิงดาว
จันทาทอง
แสงสุด
ใจแก้ว
แสงทวานนท์
ชาตรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงศุภาพัชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๖ เด็กหญิงอรพรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๗ เด็กหญิงกนกอร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๘ เด็กหญิงกรุณา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๑๙ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๖

เด็กชายโชคอนันต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายภูริเดช
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศ์วริษ
เด็กชายศิรสิทธิ์

เด็กชายสฐาปกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๘ เด็กหญิงอัญชลี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๙ เด็กชายพงศ์พล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๐ เด็กชายชวกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๑ เด็กหญิงฐิติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๒ เด็กหญิงทิวาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๓ เด็กหญิงปยะนุช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๒๗

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๔ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กหญิงพิลาสินี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๖ เด็กหญิงยุพากร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๗ เด็กหญิงสุพิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๘ เด็กหญิงกรรณิการ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๙ เด็กชายอนุชิต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๐ เด็กชายปฐมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๑ เด็กชายธนภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๒ เด็กหญิงปรีชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๓ เด็กชายรัตนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๔ เด็กชายวุฒิชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๕ เด็กหญิงนาฏยา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๖ เด็กหญิงสุธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๗ เด็กชายอัครเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๘ เด็กชายฉัตรชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๔๙ เด็กหญิงมาริณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๓๕

นามสกุล

โพธิ์แพทย์
บุญสว่าง
บุญมาศ
ขันเลข
ประชุมแดง
แสงโชติ
สิงห์หนัน
พันธ์แสน
ทานาฤทัย
ยำยวน
ทองสง่า
มุขดาพันธ์
แสนสุข
คำน้อย
วงค์ปดสา
ไกรพงษ์
เจริญศิลป
อุ่นทอง
บรรทอน
ถนอมศิลป
จูมพะบุตร
ชอนหนองบอน
พลาศรี
อาษา
ทอนไสระ
ชาติสมร
หลักทอง
ถานโอภาส
ฑีฆะพันธ์
ยืนนาน
สมจันทร์
รับขวัญ
พรมหล่อ
ไผ่แก้ว
คำประวัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าแค
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธรรมละ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธรรมละ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธรรมละ

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธรรมละ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรังแร้ง

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรังแร้ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังแร้ง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังแร้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดเหล่าแค
วัดขามน้อย
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดโพนเมือง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอัมรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๑ เด็กชายณัฐพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๓ เด็กชายพงษ์พร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๔ เด็กหญิงศศิประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๕ เด็กชายอภิสิทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๖ เด็กหญิงชนานิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๗ เด็กหญิงณภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๘ เด็กหญิงณัฐพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๙ เด็กชายสลา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๐ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๑ เด็กหญิงชญานิศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๓ เด็กหญิงธานินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๔ เด็กชายนรเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๕ เด็กชายปยะวัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๕๐

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๘ เด็กชายภูรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๙ เด็กหญิงศรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๐ เด็กชายสุรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๑ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๒ เด็กชายธนพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๓ เด็กชายอดิศร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๔ เด็กหญิงเกศรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๖๗

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๕ เด็กหญิงชญาน์นันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๖

เด็กหญิงอภิญญา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๐ เด็กชายณภัทรพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๔

เด็กหญิงเบ็ญจพร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงสกาวรัตน์

นามสกุล
คุณธรรม
พูลเพิ่ม
พูลพล
รักษาก้านตง
นามวงษ์
อุทัยศรี
ปนะกัง
งิ้วลาย
วิจิตรพันธ์
ยงค์ดา
บุญสม
สิงห์อ่อน
สุขันธ์
เกษเจริญคุณ
แรงกล้า
บุญพันธ์
บุญยะ
บุญยะ
บุญจวบ
แก้วอุดร
หมุนสิงห์
ใจเย็น
มากเจริญ
รบศึก
บัวหอม
เพ็ชร์นิล
สุขันธ์
นีระมนต์
อยู่สวัสดิ์
นีระมนต์
เหมือนแก้ว
กุหลาบ
บุญสวัสดิ์
เหลี่ยมดี
ก้อนหิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังแร้ง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลอย

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอย

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหาด
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหาด

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหาด
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสาวิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๖ เด็กหญิงสุพรรณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๗ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๘ เด็กหญิงอรอุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๙ เด็กชายอานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๐ เด็กหญิงกิตติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๑ เด็กชายกิตติพันธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๒ เด็กชายกิตติศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๓ เด็กหญิงกุสุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๔ เด็กหญิงเขมจิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๕ เด็กหญิงฉรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๔๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๔

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายทนงเกียรติ
เด็กชายธนเทพ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กชายปญญฉัตร
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงเพ็ญรดี

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๕ เด็กหญิงมนตกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๑๙

เด็กหญิงยุนภา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวรวิท
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกฤตติกุล
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักริน

นามสกุล
บุญจันทร์
ทะกาเนนะ
บุญยืน
นีระมนต์
ภารสุวรรณ
จำศรี
ก้อนทอง
สดสร้อย
อังคะนา
ชาประดิษฐ
ประประโคน
สุวรรณฉิม
ทะนานคำ
สามงามยา
วิภาผา
อิวินา
รสจันทร์
ประสานทอง
ธรรมราช
จันทร์สง่า
คงตางาม
พิลาสันต์
พิลาสันต์
ชัยผา
ชัยผา
แสนคำ
ชาประวาล
หอมเย็น
อินธิไชย
พิมพกุล
กุลบุตร
อุ่นเวียง
บุญเอื้อ
เขตชำนิ
ชาประวาฬ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชยังกูร
เด็กชายชลันธร
เด็กชายชอบธรรม
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กหญิงฐวัลรัตน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปนมนัส
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิธชวิณท์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศุภาพิชย์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๖

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๗ เด็กหญิงสิทธาวรรณ

เด็กหญิงสุนิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๙ เด็กชายอนุพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๐ เด็กหญิงอริสา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๑ เด็กหญิงอินทิรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๒ เด็กหญิงกาญจนา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๓ เด็กชายก้องเกียรติ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๔ เด็กชายกันตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๔๘

นามสกุล
กุลบุตร
วิสาพรหม
ทัศน์ศรี
ดอกจันทร์
พิมมะศรี
สูบกระโทก
ขันธวัตร์
แก้วประดับ
ปุยละเทอม
นามไธสงค์
นิมินรัมย์
วงศ์วรรณ
หงษ์กลาง
สายทอง
ภาษี
หอมสมบัติ
ประดับแก้ว
อินธิไชย
โคตรมา
ประถมไชย
โทประพัฒน์
ศรีนอคำ
ทองทิพย์
ตันติเศรษฐ์
วรรณศรี
สาระสุข
เมิกข่วง
จูมพล
พันจร
ยืนยงค์
ขันทอง
สายทอง
สายสร้อย
แก้ววงษา
ทาคำมิล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี

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
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายภูษณ
เด็กชายมัณฑิตา
เด็กหญิงสิริกัลญา
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายเอกภพ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๒

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๓ เด็กชายกรรศตรรฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๔ เด็กหญิงกฤติกานต์

นางบุญเรือง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๖ นางจันทาลี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๗ นางสมบูรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๘ เด็กหญิงจันทราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๙ เด็กหญิงมลนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๐ เด็กชายชนันธร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๑ เด็กหญิงใบเฟร์น
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๒ เด็กหญิงพิชชาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๓ เด็กหญิงวรกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๔ เด็กหญิงอรดี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๕ เด็กชายกิจธพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๖ เด็กชายวิศวกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๗ เด็กหญิงนันทิยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๘ เด็กชายบุริศร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๗๙ เด็กหญิงยิ่งรัก
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๐ เด็กหญิงรวินท์นิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๑ เด็กชายวิริยะวัฒณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๖๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๒ เด็กหญิงชนม์นิภากานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๘๙

เด็กหญิงวีระดา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กหญิงจันทราวดี
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงพรชนิดา

นามสกุล
เหล่าโก๊ก
อนุพันธ์
ภักดีกุล
เจียมา
เหลาอ่อง
สามเถื่อน
ตันสุ
กัญญามา
เหลาอ่อง
ขานเจริญ
มุทาพร
ก้านแก้ว
สุขประเสริฐ
กำทอง
ธานีวรรณ
เฉลิมสุข
นามเจริญ
สายแวว
จารุขมูล
ธรรมรักษ์
จันทร์ส่อง
สีดาพันธ์
วงศ์ขัน
สินทรัพย์
ธุศรีวรรณ
สิงห์สถาน
แสนโคตร
พุ่มจันทร์
สมเสาร์
ศรีมุงคุณ
กำพุฒ
จันทร์เหลือง
บัวใหญ่
พรมตา
ปญญาแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๔/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านยาง

๐๖/๐๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านยาง
๑๑/๐๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบก
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบก
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๐

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงสมใจ
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงนพภัสสร
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปาลินี
เด็กหญิงกฤตาภรณ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงบุญฑริการ์
เด็กหญิงพลอยลดา
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายคมสัน
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนโชค
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรภิรมย์
เด็กชายพิสิทธิ์
เด็กหญิงแพรชมพู
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายรณชัย
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสุพัฒตรา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๕๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ดารัตน์
วงษ์ธนู
พยอม
อินทวิไชย
สังคะรินทร์
สิงห์สาย
ปริบาล
จันทะเกษ
จันทราช
สีหะบุตร
บ้านชี
ผะกากุล
จิตรจันทร์
วิเศษชลธาร
สิงห์พัฒน์
สมสอน
โสภิตะชา
พิมพ์ชาติ
ผลพันธ์
สายลาด
ศรีเนตร
ศรีเนตร
ทองศรี
สีทากุล
หวังชื่น
บุญทรง
งามพงษ์
ทวีวงค์
ยาผิว
บุญสนิท
จันดาหัวดง
ไสยรัตน์
ทวีวงศ์
วงศ์สุทธิ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

แสวงวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน

สังกัดวัด

วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอุษามณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๖ เด็กหญิงนฤพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๗ เด็กหญิงนันทิยา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๘ เด็กหญิงปภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๙ เด็กชายปญจเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๐ เด็กหญิงพิชญาวี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๑ เด็กชายวรเมธ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๒ เด็กหญิงวัชราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๓ เด็กชายอภินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๔ เด็กชายการัณย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๕ เด็กชายกิตตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๖ เด็กหญิงณฐพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๗ เด็กชายณยศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๘ เด็กชายณัฐกิตติ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๒๕

เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๐ เด็กชายธาวิน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๑ เด็กชายธีระศิลป
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๒ เด็กหญิงนรินทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๓ เด็กหญิงปริยาภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๔ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๕ เด็กหญิงพรชนก
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๖ เด็กหญิงพิมพ์วิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๗ เด็กหญิงวิลาสินี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๘ เด็กหญิงสุพิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๔๙ เด็กหญิงอดิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัทวัจน์
เด็กชายธนัท
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงธาดารัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์

นามสกุล
ทวีวงศ์
ทวีวงศ์
ศุภสุข
ทวีวงค์
ช่วงชิง
เนืองเฉลิม
ทีอุทิศ
พรมผล
ศรีหา
พันธ์เสถียร
อินทมาตย์
บุตรสะวะ
สำเร็จรัมย์
พวงบุบผา
สินชัย
โยธิกา
พูลพันธ์
นามประสพ
วิลามาศ
เจริญพร
จันทร์ชนะ
สุวรรณทรัพย์
ผลพันธ์
แสงทอง
ใจมั่น
เรืองหงษา
พันธ์เสถียร
อาภรศรี
สายงาม
นิลแก้ว
ทรัพย์ดก
บุญชม
ถนอมทรัพย์
พูลพันธ์
แก่นธาตุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามึน

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามึน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
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
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนิศาชล ใชย์กุดฉิม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๑ เด็กหญิงปภัสสร ผูกมิตร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๒ เด็กหญิงปฐมากรณ์ ทองทวน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๓ เด็กชายพลากร ทองทวน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๔ เด็กหญิงรินลดา แก่นธาตุ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๕ เด็กชายวรปรัชญ์ มากุล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๖ เด็กชายวรฤทธิ์
เชื้อประทุม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๗ เด็กหญิงวราภรณ์ มณีเทศ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๘ เด็กชายวราวุฒิ ทองมี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๙ เด็กชายวันณชัย มุ่งสิน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๐ เด็กชายศราวุธ
ชนิวงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๑ เด็กชายอนันยช ศิระวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๒ เด็กหญิงอินทิรา จันทมาลี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๓ เด็กชายธนพงษ์ ประเสริฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๔ เด็กหญิงนัฐธิดา เนตรสาร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๕ เด็กชายพีรพัฒน์ กองแก้ว
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๖ เด็กชายรัฐศาสน์ ซาคำ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๗ เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์พวง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๘ เด็กชายธงชัย
เยาว์ยุบล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๗๙ เด็กชายธนา
เจนจบ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๐ เด็กชายธนายุทธ แสงงาม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๑ เด็กชายสุรัตน์
แสงทอง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๒ เด็กหญิงชลลดา พินธุรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๓ เด็กหญิงชุลีพร
ข่ายมณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๔ เด็กชายณภัทร
ทองดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๕ เด็กชายธีระเดช ข่ายมะณี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๖ เด็กหญิงเฟองกมล ผิวกำ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๗ เด็กชายภูรินทร์ คุณทะวงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๘ เด็กหญิงวาสนา จารุแพทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๘๙ เด็กหญิงอรปรียา มุ่งเคน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๐ เด็กชายกวินเกียรติ กรินรักษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๑ เด็กชายถาปกรณ์ จันดี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๒ เด็กชายประกาศิต กิ่งวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๓ เด็กหญิงพิมรภัส ศุภสุข
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๔ เด็กหญิงฟาใส
สุวรรณกูฎ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๕

เด็กหญิงวราพร
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลพรรณ
เด็กชายชินกร
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กชายไชยอนันต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายเดชพล
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนิภาพร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๖๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๓

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๔ เด็กหญิงบวรลักษณ์

เด็กชายปณพัฒฑ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๖ เด็กหญิงปภานัน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๗ เด็กชายประกาศิต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๘ เด็กหญิงพรนิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๙ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๐ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๑ เด็กหญิงแพรวา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๒ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๓ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๔ เด็กหญิงภิยดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๕ เด็กหญิงภีระดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๖ เด็กชายระพีพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๗ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๘ เด็กชายวงศธร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๒๙ เด็กชายวสันต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๑๕

นามสกุล
ศุภสุข
งามดำ
ศรีภูวงค์
พรธรรม
ทวีวงศ์
กะการดี
เพิ่มศรี
ใบบ้ง
พรหมพิบาล
สืบภา
ทาคำห่อ
เชื้อชัย
พันธ์วงศ์
วงษาพล
บุญสนิท
ชัยกาลุน
เกียจโคกกรวด
มณีงาม
แก้วน้อย
สุดถนอม
กอบบุญ
สมหวัง
บุญพา
บำรุงผล
เนืองเฉลิม
เพิ่มพูล
กวดแก้ว
ไชยปญญา
ดวงสวัสดิ์
เสนาะวาที
กุลวงศ์
ละอองเภา
ส่องแสง
แก้วกุคำ
เจริญศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางลุ่ม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๐

เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กชายสมหมาย
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กหญิงสุรภา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอโนทัย
เด็กชายอภิสิทธิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๘

เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณิชนนท์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายภูมเรศ
เด็กหญิงอาภรรณี
เด็กชายกชกร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๔๙ เด็กหญิงกนกจันทร์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๒

เด็กชายจิระวัฒน์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธีรพล

อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๓ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กชายปราโมทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๕ เด็กชายมุนินทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๖ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๗ เด็กหญิงอนัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๘ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๙ เด็กหญิงญารินดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๐ เด็กชายไตรภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๑ เด็กชายไตรภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๒ เด็กชายธณวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๓ เด็กชายธนดล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๔ เด็กหญิงนำผึ้ง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๕๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สิทธิจินดา
สีธุลี
ดวงสวัสดิ์
สายมั่น
เกษแก้ว
ประกอบกัน
จำปาวัลย์
สิทธิราช
บุญชาญ
ศรศิริ
สายตรง
สร้อยสนธิ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

พาพันธ์
มีคำ
ตาอุดม
สมาฤกษ์
จันตา
บุญไชย
ปวันเนา
จารีย์
วงศ์สวัสดิ์
เหมหงษ์
มลพิภักดิ์.
สุภาพัน
คำแสนราช
จารีย์
อามาตย์
ปตไตร
กลับใจ
ทองเกิด
อุ่นคำ
อุ่นคำ
อานนท์
ภูธนต์
ทองย่อย

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนิพาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๖ เด็กชายพงศกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๗ เด็กหญิงวิภาวินี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๘ เด็กชายศักรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๙ เด็กชายศักรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๐ เด็กหญิงอมรรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๑ เด็กชายอริเดก
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๒ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๓ เด็กชายภูมินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๔ เด็กหญิงอภิสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๕ เด็กชายจักรภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๖ เด็กชายจิรยุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๗ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๘ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๗๙ เด็กชายจิรายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๐ เด็กหญิงณัฐธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๑ เด็กหญิงณารีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๒ เด็กชายบูรณ์พิภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๓ เด็กชายปฐวี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๔ เด็กหญิงพิยะดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๕ เด็กหญิงเพ็ญนภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๖ เด็กหญิงรัตติกาล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๗ เด็กหญิงสุภารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๘ เด็กชายสุรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๘๙ เด็กหญิงกุลสตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๐ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๑ เด็กชายณัฐวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๒ เด็กชายณัฐวุฒ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๓ เด็กหญิงทิพย์สุดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๔ เด็กชายธีระพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๕ เด็กหญิงเบญจรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๖ เด็กชายปรีชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๗ เด็กหญิงปญญพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๘ เด็กชายภูวนารถ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๙๙ เด็กชายรัฐธศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๗๖๕

นามสกุล

ชุ่มชื่น
บุญยงค์
บัวจูม
โลหะกุล
เสนามนตรี
มั่นราช
วงศ์ดำ
ใจเครือ
ลุนพรม
ศรีบุญเรือง
พรมสุวรรณ
ภาเจริญ
สาระทัย
กอคูณ
พรมจำปา
ลอยวิบูลย์
ภูมิสิงห์
วันชา
แก้วสุโพธิ์
สุขเสมอ
ราชเสนา
ชาติมนตรี
ผาจันทร์
แสนดี
บุญตาระวะ
สัตย์ธรรม
ทองคำ
โพธิ์งาม
สมบัติ
บุญยง
สีชา
สุภา
ดวงเฉลิม
จรลี
ไตรรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๑๘๑
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ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุฤดี
เด็กหญิงอันนา
เด็กชายคมสัน
เด็กชายชวลิต
เด็กชายณธกร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงรวิภา
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุธินี
เด็กชายองอาจ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงพรฑิตา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๑๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๒

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๓ เด็กหญิงพิมลวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๗

เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายปรวิชญ์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๘ เด็กชายพีรัตนกานต์

เด็กหญิงจิรัชยา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๐ เด็กหญิงธัญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๑ เด็กหญิงนำทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๒ เด็กชายบุณฑริก
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๓ เด็กหญิงปาริตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๔ เด็กหญิงวัชราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๒๙

นามสกุล
ท้าวด่อน
พรมจำปา
เจริญจิตร
อุ่นคำ
ศรีตะเขต
อานนท์
วังคำลุน
อัมพร
พหลทรัพย์
สยามล
จรลี
แจ้งจิตร
กันหาบุตร
งิ้วลาย
อานนท์
รอดสีมา
อัจฉฤกษ์
แสนทอง
คำสุนี
สิงห์คำ
วงษ์พันเขตต์
เหล็กกล้า
ราชเสนา
ใจประดิษฐ์
วงษ์วรรณ์
ประทุมวงค์
กำดำ
ผาหยาด
คณะพันธ์
คำหงษา
ขันตรีเรือง
เจริญศิลป
บรรติราช
คะพิมพ์
ภาคทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

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
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๕

เด็กหญิงแพรววนิต
เด็กชายสุรดิษ
เด็กชายทิวา
เด็กหญิงสิริกร
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปริณทิพย์
เด็กชายภมร
เด็กหญิงวิไล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กหญิงกัญจนกร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณิภาพร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีร์วรา
เด็กชายพศุตม์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๖ เด็กหญิงรัตนประภา

เด็กชายวีรพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๘ เด็กหญิงศิริรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๙ เด็กชายกิตติพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๐ เด็กชายจิตติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๕๗

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๑ เด็กหญิงเบญญาภร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๒

เด็กชายพงศกร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๗

เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศิรวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๘ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๖๙

เด็กชายอชิน

นามสกุล
เชิดไชย
คงทน
ไชยกุมาร
ตุ้มทอง
โนนทะวงษ์
ขยันการ
วิลามาตย์
ขยันการ
ปองพิมพ์
ขยันการ
ศรีภักดี
จำปาทัย
ทองทิพย์
เดชอุดม
เบ้าเพ็ชร
กิจเกียน
ปองพิมพ์
สุดสวย
เหลาแตว
บุตรนามท้าว
ยุทธรัตน์
นามาก
วังแก้ว
คำศรี
ทนสู้
แสงโสม
แสงใบ
อินราช
ดอนใหญ่
เคนลำโคน
ขันตี
มั่นธรรม
วารินทร์
โสรเนตร
ไชยโกฏ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดสว่างท่ากุ่ม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๘๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอธิศ
คำพูล
เด็กหญิงอัญธิกา เสาร์คำ
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีอินทร์
เด็กชายกิตติพัศ เงินโพธิ์
เด็กชายกิตติพิชญ์ อินอ่อน
เด็กชายกิตติวัฒน์ คำเตชะ
เด็กหญิงเขมนิจ ขันแก้ว
เด็กชายจักรธร ผ่อนจัตุรัส
เด็กชายจักรภัทร ประทุมทอง
เด็กชายเจษฎา โทวาท
เด็กชายเชิดชาย อ่อนศรี
เด็กหญิงณัฐกมล ศรีชุม
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมจันทร์
เด็กชายธนภัทร โคตรดา
เด็กหญิงนันท์นภัส โพธิ์ศรี
เด็กหญิงนัยนา ศิริเทพ
เด็กหญิงปญญาพร เทียนแก้ว
เด็กชายปยพล ปองสิงห์
เด็กหญิงพรรพษา อินทสิงห์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชียงพา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีบุระ
เด็กชายภัทรพล ศรีบุระ
เด็กชายมงคล
ทรายทอง
เด็กชายรัชชานนท์ หอมจำปา
เด็กชายวัชรากร คำพูล
เด็กหญิงศศิประภา จันทร์สง่า
เด็กหญิงศศิประภา ทัดศรี
เด็กชายสิทธิศักดิ์ เค้าทอง
เด็กหญิงสิริกัญญา ซึ่งพรม
เด็กหญิงสิรินันท์ โคคะนนทร์
เด็กหญิงสิวิภา ถมบัติ
เด็กชายสุทธิภัทร จันทร์ดำ
เด็กชายหนึ่งตะวัน ทรายทอง
เด็กหญิงอนัญพร กุสกร
เด็กชายอัครภูมิ เสมอใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ 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
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดคำเขื่อนแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐทิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๖ เด็กชายรัชต์ธร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๗ เด็กชายธีระวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๘ เด็กชายภราดร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๕

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๐๙ เด็กหญิงสุภัชราภรณ์

เด็กหญิงอนัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๑ เด็กหญิงรุ่งทิพย์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๒ เด็กหญิงสุณิสา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๓ เด็กหญิงดารินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๔ เด็กหญิงปนิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๕ เด็กชายจิรวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๖ เด็กหญิงชลธิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๗ เด็กหญิงรุ้งดาวัน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๘ เด็กชายสรายุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๙ เด็กชายอนุวงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๐ เด็กชายกฤติน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๑ เด็กหญิงจงจิตร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๒ เด็กชายณัฐรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๓ เด็กหญิงดอกเหมย
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๔ เด็กหญิงดาวเรือง
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๕ เด็กชายทวีศักดิ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๖ เด็กหญิงนภัสรา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๗ เด็กหญิงนาตาชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๘ เด็กชายนิธิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๒๙ เด็กชายพายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๐ เด็กหญิงเพชรชมพู
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๑ เด็กชายมรกต
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๒ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๓ เด็กหญิงวรินทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๔ เด็กหญิงวรินทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๕ เด็กหญิงสิริกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๖ เด็กหญิงสิรินดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๗ เด็กหญิงสุธิดา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๑๐

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๘ เด็กชายอัจฉริยะภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๓๙

เด็กหญิงกชพร

นามสกุล
เข็มพันธ์
ทองเจริญ
นนท์ศิริ
ใจอุ่น
ดาราช
ดาราช
ส่วนบุญ
แสนอ้วน
รูปแก้ว
สนอง
พงษาวดี
บุญถม
เมตตา
สมเพราะ
ลูกคำ
นามคำ
ศิริธรรม
ตู้ทอง
วงษ์ศรีกุล
มาลาศรี
โพนปลัด
เพียภูเขียว
แซ่ล้ิม
พันธุประภาส
นวนนบ
ธราดำรงณ์
พาผล
บุญมานันท์
นนท์ศิริ
อุดมญาติ
ธานี
พงษ์กองเงิน
รัศมี
โต๊ะกังวาล
ดวงคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวารี

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดราษฎร์ศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๐ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๐

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงณัฐวดา
เด็กหญิงดวงแก้ว
เด็กชายตรีเทพ
เด็กหญิงทิพธัญญา
เด็กชายธีรพล
เด็กชายนันทศักดิ์
เด็กหญิงนิภาพร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๘

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๔๙ เด็กหญิงบุญญากานต์

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๐ เด็กหญิงแพรววนิต

เด็กชายภูริภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๒ เด็กชายมงคลธรรม
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๓ เด็กชายมนตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๔ เด็กหญิงวรณัน
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๕ เด็กชายวรัญู
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๖ เด็กชายวัชรพล
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๗ เด็กหญิงวาสนา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๘ เด็กชายวุฒิไกร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๙ เด็กหญิงสกุลรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๐ เด็กชายสงกรานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๑ เด็กหญิงสาธิกา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๒ เด็กหญิงสิริยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๓ เด็กชายสุริยา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๔ เด็กชายอนุชา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๕ เด็กหญิงอวิษา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๕๑

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๖ เด็กชายก้องนรินทร์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๘ เด็กชายไกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๗

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๖๙ เด็กหญิงขวัญภัสสรา

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๑

เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนากร

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๒ เด็กหญิงนพินประภา
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๔

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายภาคิน

นามสกุล
เมฆบุตร
ทองเหลือ
ลีลา
ทองเหลือ
ดวงสินธุ์
สิงศิลา
พาสุข
พาสุข
พิมพ์ทอง
พาสุข
ปภาวรินทร์
ทองเหลือ
ผลชื่น
วีสี
อุ่นเพ็ง
จันทร์แรม
ธานี
ดวงคำ
ทรัพย์ศิริ
บุญครอง
ทองเหลือ
บุญตาม
ทรัพย์ศิริ
วิลามาตร
ทรัพย์ศิริ
พาสุข
วงศ์ใหญ่
ผงทอง
ร่าเริง
นราพล
เอวะบุตร
แก้วดวง
วงษาไฮ
วิจารณ์
ศิริมาตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๑ / ๑๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๗๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๕๙๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภูวณัฏฐ์ ตามไธสง
เด็กหญิงสายชล เบ็ญจศิลป
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ธิบัดดี
เด็กชายกฤษดา มีเปน
เด็กหญิงจิรนันท์ เจสดางกูร
เด็กชายอนาวิน จันทา
เด็กชายธนัช
เกษร
เด็กหญิงณัฐวรรณ เมืองนา
เด็กชายธนชิต งอนสวรรค์
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิ์สัย
เด็กหญิงคุณาภรณ์ ไชยพันธ์
เด็กหญิงณัชชา โพธิ์ชนัง
เด็กหญิงณัฏฐิกา วงษาทุม
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วคำชาติ
เด็กหญิงธิราวดี วงษาทุม
เด็กหญิงบุญฑิตา สมบุญผน
เด็กชายอภิรเดช ผลดี
เด็กหญิงจันไท มีโชค
เด็กหญิงจิราพร นาสุทธิ
เด็กหญิงปาลิตา พงษ์พ้ืน
เด็กหญิงสุภาพร กอมณี
เด็กชายกวี
ภูขีดขำ
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำลอย
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงทองนิล
เด็กชายศิรวิทย์ สันทาลุนัย
เด็กหญิงปาน
พรมสติ
เด็กหญิงณิชากร นามบุตร
เด็กหญิงนภา
เขียวนิล
เด็กชายปใหม่
อัญโย
เด็กหญิงชุติกานต์ ปสสาสิงห์
เด็กหญิงณัชชา ทาประจง
เด็กหญิงยุภาพร ผาสุวงค์
เด็กหญิงพรรณนารา กัญญาพันธ์
เด็กหญิงลลิตา บุญมาทน
เด็กหญิงภัทราพร ดวงมาลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วัดนำคำแดงใต้
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพบูลย์

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

วัดนำคำแดงใต้
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนยาง
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดหนองบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๒ / ๑๘๑
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ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๐

เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงณัฐริยา
เด็กหญิงกมลชนก

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๕

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๖ เด็กหญิงปณฑิตาภรณ์

เด็กชายฐานวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๘ เด็กชายรชานนท์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๗

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๑๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๒๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๓๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๑

เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงเกษกนก
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายฐาปนกรณ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรศานต์
เด็กหญิงนงลักษณ์
เด็กชายนันทกร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายโรจน์ศักดิ์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศิริพงษ์
เด็กชายสรยุทธ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายแสงตะวัน

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๒ เด็กหญิงอัญญรินทร์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๓

เด็กชายอัยการณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๔ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา

นามสกุล
โอบอ้วน
เบญจมาตย์
ศิริรัตน์
พิลาศาตร์
ทูมมาบัติ
บุญตา
พิมพ์สมโภชน์
หมายเขา
ศรีสงกา
โคพทา
ชาฎา
สืบประเสริฐ
มณีศรี
ลำเลียง
ไชยรัตน์
นิลคำแผง
นิลดำ
กาญจนพัฒน์
โสนะจิตร
ยาโล
สอนพรม
สุดชาย
หมั่นนิยม
ลีลา
โพธิ์สูงส่ง
แสนเสาร์
ปดดี
เรืองรัตน์
ทองหล่อ
แก้วพระปราบ
ธิวะโต
บุตะแสง
ร่มสิน
บุญคุณ
แสนซุ้ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๕ เด็กหญิงชญาณ์นินท์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๔๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๕๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๘

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนิกัลยา
เด็กชายประภวิษณ์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพัชรคุณ
นายไพโรจน์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายคัมภีรภาพ
เด็กหญิงจีรภัทร
เด็กชายธารนที
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายพชร
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงภิริสา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงศิริปภา
เด็กหญิงศิริอาภา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเทพหัสดิน
เด็กชายธีรศักดิ์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๗๙ เด็กหญิงประภาลักษณ์

นามสกุล

โพธิ์ศรี
ต่อน้อย
ระมา
สิทธิคุณ
วงศ์สมบัติ
จินณะวัน
ศาลาน้อย
จันทร์ประชู
พาโน
สักกะโส
สุโกฐ์
กุลพิรักษ์
พ่วงเฟอง
คำเหลือ
สุภาคาน
มนตรี
มาลัย
ไชยสิทธิ์
คำภาพันธ์
ศรีชะตา
ราชสีมา
โพธิ์ทัด
ธานี
โพธิ์ทัด
โพธิทัด
เสนานนท์
ทองโรจน์
สำนักโนน
กอมะณีย์
โพธิ์ชัย
รัมย์รับ
ประการ
วันริโก
เทศนา
สุทโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองคู
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลาง

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านคำกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๐

เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงพิราชิณี
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวิยต์ดา
เด็กหญิงอันนา
เด็กชายอัศจรรย์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๖ เด็กหญิงอุบลวรรณา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๗

เด็กชายชนะชัย

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๘ เด็กหญิงทิพย์ธัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๘๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๐๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๖

เด็กหญิงนิรุชา
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กหญิงลดา
เด็กชายวรากร
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายจักริน
เด็กชายจิรพงษ์
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายพัฒนวัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายฆนากร
เด็กชายเจษฎา

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๗ เด็กหญิงขวัญชนาถ

เด็กชายณภัสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๙ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๐ เด็กชายวชิรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๑ เด็กหญิงขวัญเนตร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๓ เด็กหญิงพิชชา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๔ เด็กชายยุทธภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๐๘

นามสกุล
คำนะโส
สุขแสน
อกนิษฐ์
สายลาม
โพธิ์ศรี
ดวงใจสวรรค์
สังฆพรม
ปะกิคะ
อินนา
บุญส่ง
หงษ์คำ
พิเคราะห์
ไกรยา
เจริญแสง
เชิงหอม
ประเสริฐสังข์
ดวงศรีจันทร์
นามโสภา
กองมณี
ทองมาก
ลอยร่อน
สีสิม
สีลา
รักษาเชื้อ
โสภิตะชา
เรืองสา
สันลักษณ์
วริวงค์
ปองแก้ว
ปฐมา
ธานี
เคียงวงค์
สำราญสุข
ฉิมนอก
ผิวละมุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาบิน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาบิน

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาข่า

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๕

ชื่อ
เด็กหญิงรมิดา

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๖ เด็กหญิงวรรณนิษา

เด็กชายสิทธิกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๘ เด็กชายนัฐธาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๙ เด็กชายพัสกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๐ เด็กชายพุฒิพงศ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๑ เด็กชายภัทรพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๒ เด็กชายภูริภัทร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๓ เด็กชายสมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๔ เด็กชายสินทบ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๕ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๖ เด็กชายณรงค์เดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๗ เด็กหญิงณัฐพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๘ เด็กชายธนภูมิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๑๗

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๒๙ เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๑

เด็กหญิงปริตา
เด็กชายพลากร

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๒ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กชายวายุ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๔ เด็กหญิงศิรภัสสร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๕ เด็กหญิงสุภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๖ เด็กชายอดิสรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๗ เด็กหญิงอรอุมา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๘ เด็กชายกนกพล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๙ เด็กชายกมลภพ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๐ เด็กชายกรวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๑ เด็กหญิงกัลยกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๒ เด็กชายจักรวาล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๓ เด็กหญิงจิดาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๔ เด็กหญิงจิดาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๕ เด็กชายจิตรกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๖ เด็กชายชนกนันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๗ เด็กชายชนะพล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๘ เด็กชายชานน
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๔๙ เด็กหญิงชิชญาช์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๓๓

นามสกุล
เหลาผา
วาสุชาติ
แสวงจันทร์
ปานิสัย
พรมทองดี
แสงเดือน
แพงศรี
โทบุตร
สมภักดิ์
อุ่นนันกาศ
ชัยภูมิ
เทพที
ปรากฎ
กรินรักษ์
เจริญ
ไชยศรี
การะพันธ์
เครือคำ
ดวงงาม
แก้วเทพ
โครงพิมาย
ฉลาดลำ
พาศิริ
สืบเสนาะ
สืบเสนาะ
แก้วลี
ลูกแก้ว
เสาเวียง
แก้วจิรสิน
ศรีโชค
กาเผือกงาม
ภาเชื้อ
จำปาเทศ
กุลภัทรโภค
จันทรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐวัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๑ เด็กหญิงณิรัชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๒ เด็กชายธนกฤต
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๓ เด็กชายธนพนธ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๔ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๕ เด็กหญิงธัญสินี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๖ เด็กชายธีระเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๗ เด็กชายธีรุตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๘ เด็กหญิงนัฐทมล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๙ เด็กหญิงนิตยา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๐ เด็กหญิงนิภาดา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๑ เด็กชายบรรพต
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๒ เด็กชายปญญาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๓ เด็กชายปณณทัต
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๔ เด็กหญิงปยะฉัตร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๕ เด็กหญิงพัชรี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๖ เด็กชายภิพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๗ เด็กหญิงมณีรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๘ เด็กหญิงยุวรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๖๙ เด็กหญิงวิราชิณี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๐ เด็กชายศรายุทธ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๑ เด็กหญิงสุกัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๒ เด็กหญิงสุภาพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๓ เด็กหญิงสุภาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๔ เด็กหญิงอวิกาภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๕ เด็กชายธนวรรธน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๖ เด็กหญิงธิดาวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๗ เด็กชายนนทกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๘ เด็กชายพีระเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๕๐

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๗๙ เด็กชายวัฒนากรณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๔

เด็กหญิงศิริอักษร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงสุนันธา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงจิรภิญญา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อัมรินทร์
กางกั้น
ทองชุม
คล่องการ
ธุระธรรม
เจตนา
ดวงก้อม
ศรีอินทร์
มักน้อย
มาทะฤทธิ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

กุจันทร์
กรรณลา
สุวรรณโค
กริชปรีชา
ไตรภูมิ
ภักดีกุล
แพงศรี
มัฐผา
ปานิสัย
เหลากลม
บุญทศ
ไชยลา
มาลาวงค์
ดาบุดดี
ชนะพาห์
บุญเรือง
ศรีมุล
ลอยหา
สีเงิน
บุญส่ง
ภิลาคุณ
อินทะนาม
จันทมาตร
ศรีปด
หมอนคำ

๐๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตตินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๖ เด็กชายชัชวาล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๗ เด็กหญิงวรัมพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๘ เด็กหญิงศิริณภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๙ เด็กชายธนวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๐ เด็กชายนราวิทญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๑ เด็กหญิงพิมพิศา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๒ เด็กหญิงวรกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๓ เด็กหญิงฐิติกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๘๕

อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๔ เด็กหญิงศิรกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๕ เด็กหญิงสกุลกาญจน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๑๙๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๐๙
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรานันท์
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงวาลิดา
เด็กชายวีรยุทธ์
เด็กชายพินิจ
เด็กหญิงวณิดา
เด็กหญิงศรีนภา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศิริลักษณ์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๓ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๑๙

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงพันธุ์ธิพา
เด็กชายลภัส
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กหญิงสุภาพร

นามสกุล

มิ่งขวัญ
ศรีปด
วันแก้ว
วงศ์ษร
พุทธิชนม์
สีปด
ภูงาม
คำดี
สายสี
คณะแก้ว
คณะแก้ว
กันเดช
แสงชุมภู
คงชุม
ใจเก่งดี
ทุมชาย
สง่ารังสิโนทัย
อุตราษฎร์
พูลเพิ่ม
ขนทรัพย์
สุรินราช
คุณปอก
โต๊ะทอง
นันทรักษ์
นามชารี
บูชายันต์
นามวิเศษ
แก้วนิล
อ่อนทอง
คุณธรรม
นิธิวิกรม
ปญญายิ่ง
มาคะวงค์
กวนสันเทียะ
พลเต้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๘ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๑ เด็กชายจตุรงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๒ เด็กชายจักรี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๓ เด็กหญิงจุฬารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๔ เด็กชายเจษฎา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๕ เด็กหญิงณัฐทิชา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๖ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๘ เด็กหญิงดาวเรือง
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๙ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๐ เด็กชายนฤกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๑ เด็กหญิงปานฤทัย
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๒ เด็กชายพันธุ์ธัช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๓ เด็กหญิงภัททิยา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๒๐

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๔ เด็กชายมนัฐชการณ์

เด็กหญิงรัตติยากร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๖ เด็กชายวรัญชัย
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๕

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงอภิชญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๙ เด็กชายกษิด์ิเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๐ เด็กชายคงเดช
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๑ เด็กหญิงจุภามาศ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๒ เด็กหญิงฉัตรมณี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๓ เด็กชายธณัทเทพ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๔ เด็กหญิงธมนวรรณ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๕ เด็กหญิงนราภิรมย์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๖ เด็กชายปฏิภาณ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๗ เด็กหญิงปวันรัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๘ เด็กชายพันกร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๔๙ เด็กหญิงภัทรวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๐ เด็กชายภานุวิชญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๑ เด็กชายภิรวิทย์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๒ เด็กชายวรากร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๓ เด็กชายศิลภัธร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๔ เด็กชายอธิปญญ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๓๘

นามสกุล
คำบุญเกิด
มรดก
พลเมืองดี
สุภรักษ์
วงค์ภาคำ
คันธะจันทร์
นิตอินทร์
สิมมาทอง
โสสว่าง
ศรีธรรม
สิงหาสี
จงกลกลีบ
วรรณพัฒน์
พรมทา
พรมศรี
แสงสุข
คงมี
จันทรัตน์
บุญกลาง
แฟมไธสง
ปสสาสิงห์
อ่อนศรี
ดีเดิม
นิตอินทร์
บุญตา
หลักคำ
คำลาจันทร์
ปะตังเวสา
นันทะบุตร
ก๋าดำดง
อัฐรัง
ทิมาทาน
วัฒราช
มีเกียรติ
พิมพ์หล่อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๙ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๕๙

ชื่อ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอารยา

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๘
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๖๙

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๐
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายอชิรวัตน์
เด็กหญิงอาลิญา
เด็กชายพีระพัฒ
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสุพจน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธิติสรณ์
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายภานุวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๕ เด็กหญิงละอองดาว

เด็กหญิงวรกานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๗ เด็กชายอัครภณ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๘ เด็กหญิงชนากานต์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๙ เด็กชายสุทธิพงษ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๐ เด็กชายจตุพร
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๑ เด็กหญิงนิติยา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๒ เด็กหญิงศิริวิภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๓ เด็กหญิงสุรัตณาวดี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๔ เด็กชายกิตติพัฒน์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๕ เด็กชายเควิน
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๖ เด็กหญิงจันทรา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๗ เด็กหญิงจิราภรณ์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๘ เด็กชายชาญณรงค์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๘๙ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๗๖

นามสกุล
ชานิตย์
ศรีภูวงษ์
ประทุมเลิศ
พิมพกรรณ์
วงศ์สิงห์
อัครธรรม
กันทะมา
บริบาล
จิตแสวง
ธิษาไชย
พิณทอง
สิงห์ทุย
สากุลา
ชราศรี
สีดาอบ
อัญโย
วงษ์สาลุน
พาพะหม
สีดาอบ
ปอมอาสา
สารีพันธ์
บุญเกตุ
สุขเลิม
กุศาเดช
ดุจดา
สมอ่อน
กิ่งแก้ว
ธงหิมะ
ผาวันดี
บุญมี
ไชยราช
กลบกลิ่น
คนขยัน
โคตรวงศ์
พึ่งโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ

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
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๐ / ๑๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๐ เด็กหญิงเพ็ญพักตร์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๑
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๒
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๓
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๔
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๕
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๖
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๗
อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๘

เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิรสา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงทัศนา
เด็กชายธนวัฒน์

อบ ๔๕๑๖๓/๖๒๙๙ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กหญิงศศินันท์
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๑ เด็กหญิงสาวิตรี
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๐

อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๒ เด็กหญิงสุพรรณษา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๓

เด็กหญิงสุภาวิณี

อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๔ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กหญิงวรัญญา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๖ เด็กหญิงบัณฑิตา
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๗ เด็กหญิงจารุพิชญ
อบ ๔๕๑๖๓/๖๓๐๕

นามสกุล
จันทร์เขียว
ดวงบุตร
บุญลา
สืบสนุก
ยานิตย์
เบ้าคำ
กาญจนสาร
ลานนท์
พิมพ์ขัน
จิตประจำ
ลานนท์
เคนท้าว
สิทธิธรรม
สระกำ
เติมบุญ
แสงสีดา
อุดมพันธ์
บุญชุบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๑ / ๑๘๑
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