ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๙,๒๐๐ คน ขาดสอบ ๓,๓๕๓ คน คงสอบ ๕,๘๔๗ คน สอบได้ ๑,๙๒๒ คน สอบตก ๓,๙๒๕ คน (๓๒.๘๗%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๑ นางสาวเบญจพร ปองภัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอุบลวิทยากร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๒ นางสาวแหวนทอง พลจันทึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอุบลวิทยากร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายกฤษฎา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุบลวิทยากร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงจีรภา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงชนิตสิรี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงชลลดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายชัยชนะ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงธัญเรศ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงพิชชาภา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ณดา

เด็กหญิงมนันญา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๓ เด็กหญิงวิภาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๔ เด็กหญิงสุวนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๕ เด็กหญิงหัสศจี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๒

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๖ เด็กหญิงอมลวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๗ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายพลพล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชญานิน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธีรเดช

ชวนรัมย์
แสนทอง
ชัยเพชร
พิมพ์วงศ์
ไวยกุล
นพเก้า
จารุการ
ทองดอนเนียน
ตั้งศาสนกุลวงศ์
ปรากฏรัตน์
ปองภัย
สุรินทร์
พันธ์โชติ
บุญร่ม
ยอพันธ์
ตันตระกูล
วาจาสัตย์
อินทร์ลี
คำประวัติ
แช่มชื่น
พัฒนสระคู
พันวิไล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายพงผณิช
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายวิสิฐศักดิ์
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายสมาน
เด็กชายอติคุณ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายบุรินทร์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายพัทธวรรณ
เด็กชายสนธยา
นางสาวนะฤมนต์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปวริศ
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงเยาวพา

ศรีกุลวงศ์
วงศ์อุดม
โชคมงคล
สาลีอาจ
บัวจูม
พิมพ์ศรี
วาลี
ธรรมสัตย์
กระชับกลาง
จารุวงศ์
พิพัฒน์
บุญเรือง
จิตจง
ชลกาญจน์
วงค์ม่ัน
ฉัตรวิไล
พูลเพิ่ม
อุทัยกรณ์
โพธิวงค์
พันธ์เพ็ง
มาลี
พันโนลา
ไหลรินทร์
กาญจนาลักษณ์
แก่นทอง
ศรียากรณ์
แนวจำปา
โสดาวงษ์
รุ่งสิริเชาวน์
เข็มเพ็ชร
วงศ์แตง
โพธิ์ศิริ
มีเกาะ
ล้อมวงศ์
เถา่ชารี

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๐ เด็กชายเจริญทรัพย์

เด็กชายชโยดม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๒ เด็กหญิงธัญสุดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๓ เด็กชายปกรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๑

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๔ เด็กชายปริญญาพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายเศรษฐา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอุดมโชติ
เด็กหญิงอาริยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

วัดด้ามพร้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวคำ
วัดบ้านหนองหว้า
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
วัดท่ากกแห่
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
วัดเรียบปะอาวใต้
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๕๖
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายธนญชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๗

เด็กชายปดิพัทดิ์
เด็กหญิงปภานัน
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกวิน

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงมิ่งพร
เด็กหญิงฤทัย
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กชายอชิตพล
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอาทิวราห์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงฐานิช
เด็กหญิงพรวิลัย
เด็กหญิงศิรินภา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กหญิงจินตพร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงเฉลิมชนก
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงทิพนาถ
เด็กหญิงธารใส

นามสกุล
จิตต์งาม
แนวจำปา
สุดชาติ
พระคุณเลิศ
สุพรม
สิตะวรรณ์
ฤทธิ์ประเสริฐ
วรรณา
สุขท่าพูด
ซื่อสัตย์
ภูมิสมบัติ
พิญญพงษ์
ชนกคุณ
ร่วมรักษ์
น้อยไพนา
ประสมทอง
สมจิตร
โพธิ์ศิริ
พันธวัตร
จิตต์สิงห์
อบอุ่น
สมสร้าง
เดิมทำรัมย์
เชื้อประทุม
บุญสิงห์
มุสิกา
สอนโยหา
หลาบคำ
จุลเศียร
สรรพสาร
นาเสถียร
จันทร์เขียว
แกมนิรัตน์
จันทรถ
ทิมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนันทิชา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๖ เด็กชายนิรุจ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๗ เด็กหญิงนิษา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๘ เด็กหญิงปภัสสร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๕

อบ ๔๕๒๖๓/๐๐๙๙ เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๐ เด็กหญิงศิรินทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงณัฏฐิฌา
เด็กหญิงพุทธชาติ
เด็กหญิงวรสุดา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศิริธวัชชัย
เด็กหญิงสไบทิพย์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอลิสรา
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายธราธร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๘ เด็กชายวัชสุธานุวงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายสุนทร
เด็กหญิงอมรรัตน์
นางสาวปนัดดา
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวธิดารัตน์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายจินดา
เด็กชายชินบัญชร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงลำใย

นามสกุล
ขยันหา
ถาวรพงษ์
สรรพสาร
บัวทอง
พืชสิงห์
ศิริบูรณ์
จันทร์พวง
บุญประชม
พุทธดี
จันทร์เขียว
ศิริกุล
ลิอ่อนรัมย์
รูปช้าง
พันธ์งาม
เบ้าหนองบัว
ทิมา
มณีวรรณ
อำมาตย์ศักดิ์
สรรพสาร
สายพันธ์
เพ็งสกุล
ทะราสุจิ
บุ้งทอง
วิชัย
ชมาฤกษ์
ชื่นบุญ
หิมคุณ
แสงสีดา
ยาตรา
จันทะสาร
สาธุจรัญ
ภูเลี่ยมคำ
สีทองรัตน์
พิมพ์บุตร
แสนคูณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายรวีโรจน์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงจิราภรณ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๔

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๕ เด็กหญิงชัชญดาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๖

เด็กชายณรงค์ธร
เด็กหญิงนันติยา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายวทัญู
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายนพชัย
เด็กหญิงนพสรณ์
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงจริยา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายถาวร
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงผ่องนภา
เด็กหญิงศศิวิมล

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๗ เด็กหญิงศิริวรรณภา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๓

เด็กชายสยาม
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายเจริญชัย

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พิมพ์วงษา
ลือชา
โสดามรรค์
บุตรวงศ์
ปาสา
บัวกอ
บุดดีวัน
เจริญท้าว
บุตรดีวงศ์
ต้นยวด
อนุสุทธิ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

มณีสุข
ลำสัน
ยาตรา
ชัยเพชร
ศิลชาติ
เสาร์ร่ม
สิงยะเมือง
เวชกามา
คำแสนแก้ว
สุขสง่า
ทองแก้ว
อินใจย
วราสินธ์
นันทะวงค์
บุตรพลอย
หมื่นคำ
ศรีบู
ภาแสน
พรมลี
สาธรราช
ชิณกธรรม
รวมพร
เพชรพันธ์
สะนัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๑๙๙

ชื่อ

เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพันธวัฒน์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงศิริภา
เด็กหญิงฑารีรัตน์
เด็กหญิงณัฐนรี
นางสาวเกตษริน
นางสาวเจนจิรา
นางสาวธัญยธรณ์
นายปญญาวุฒิ
นายพายุสุริยะศักดิ์
นายสุทัศน์
นางสาวอนุธิดา
นายกิตติพงศ์
นางสาวชุติกาญจน์
นายธิติภรรณ
นายพรชัย
นางสาวพัชชรี
นางสาววารุณี
นางสาวสาธิตา
นายกิตติศักดิ์
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวธันยพร
นางสาวปนิตา
นางสาวปริยากร
นางสาวพชรนรร
นางสาวสุพัตรา
นายอัครพงศ์
เด็กหญิงบุษบา
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กชายคริสต์มาส
นายชนะพงศ์

นามสกุล
เชียงไขแก้ว
ภูนาผา
แสนศรี
ทองลิ่มสุด
ชาวหงษา
เดชกล้า
ศรีไพร
เพชรพันธ์
เหลาสิงห์
คำมี
บุญส่ง
แก้วพร
จันทร์สวยดี
คุณพาที
เหนี่ยวพันธ์
โสภารักษ์
คำภาบุญ
เรียนเจริญ
สีงาม
สมหมาย
อาจอาษา
ศรีธาตุ
วรรณภักดี
อ่อนดี
สีมันตะ
แก้วโท
ภาระเวช
วงศ์ผา
เฟองจันทร์
สมภูมิ
ผดาวัลย์
ลักขะนัต
เหลาสิงห์
ธรรมศิริ
คงมาก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงฐิติลักษณ์ สัตบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

เด็กหญิงดาริกา จงเจริญ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๒ เด็กหญิงธนัญญา ทานาฤทัย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๓ เด็กชายพงษ์ศิลา แก้วชิณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงพัสตราภรณ์ นาเมืองรักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๕ เด็กชายพีรภัทร สระแก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๖ เด็กหญิงแพรวา ดาศรี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๗ เด็กชายวชิราวุธ นาคทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๙ เด็กชายจีรพัฒน์ ผงจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๐ เด็กหญิงจุฑามาศ เหล่าบุตรศรี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๑ เด็กชายชัชวาลย์ ปราบภัย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๒ เด็กหญิงญาณิศา กานุสนธิ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๐๑

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายเตวิช
เด็กชายทัดเทพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงบุณยพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพิพัฒพงษ์
เด็กชายภูดินันท์
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กหญิงลักขณา
เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสุมนต์ทรา

ติราวรัมย์
บัวศรียอด
สืบดี
ศรีจันทร์ท้าว
ยิ่งยง
แสงสุขวาว
วิไล
อดกลั้น
สายชม
นาคทอง
เนาวดี
โสดา
รักพลวงษ์
คชสาร
ธรรมวงษ์
ศรีบุญเพ็ง
สุระสิทธิ์
จูมลี
ชูไทย
ชื่นจิตต์
พันธ์งาม
เจริญผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ 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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงโสพินธิ์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายอัยการ
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงสุกัญญา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๓

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

เด็กหญิงรวิสรา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๖ เด็กชายวริทธิ์พล
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๕

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๗ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๒

เด็กชายอัคเดช
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายราชัน
เด็กหญิงวิไลพร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๓ เด็กหญิงณัฐณิชาภรณ์

เด็กหญิงรุ่งฤดี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๕ เด็กชายวีระ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๔

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๖ เด็กหญิงเกศราภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงศิรินทร์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงชนิสร
เด็กหญิงจินตหรา
เด็กหญิงพรธิรา
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กหญิงเขมรุจี
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชนัญดา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงนิภาพร

นามสกุล
ใจใหญ่
ภูโส
คำกุณา
งามสิม
บุญประสิทธิ์
ประสมศรี
สิมกันยา
สมสอน
อุตรพรม
ตันถา
สุริบุตร
โทถม
ว่องไว
แสงสว่าง
วรรณสำเริง
เงินกระไร
พวงทอง
อินทรีย์
ภู่แก้ว
เขียวประจบ
แจ่มแจ้ง
คะมุง
นันทวงษ์
พุทธาทาป
เชื้อจำพร
ทักษเศรณี
อักษร
ลาเบิกบาน
ทองมั่น
สอนคะทา
ครองยุติ
ศรีนวล
ศรีบุตร
ฉลาดแย้ม
ศรีเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบาก

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบาก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงหอม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงกรพันธุ์
เด็กหญิงณัฐยา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงประภาดา
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายศิรชัช
เด็กชายอิทธิพัทธ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๖

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๗ เด็กหญิงกมลลักษณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๒

เด็กชายขัตติยะ
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงธิติกร
เด็กชายนัทธี

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายปญญาณพล
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๕

เด็กหญิงพรยมล
เด็กชายพัฒนพงศ์
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กชายการิน
เด็กชายณรงค์กรณ์
เด็กชายธณากร
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงจุรีพร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงภัทรธิดา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๒๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงจิตลักษณ์
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์
เด็กชายวรพัฒน์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กชายวชิราวุฒิ
เด็กชายวิชสหรัตถ์
เด็กชายวิชสหรุตม์

นามสกุล
การชาตรี
หาวงค์
สุตยะโส
จันทร์หอม
ปองแก้ว
ธงศรี
โพธิ์ทอง
เกตุทอง
ใสแสง
แสนเจ๊ก
แหล่งสนาม
มีแก้ว
ศรีทะวรรณ์
อัคฮาด
จันทร์หอม
นามวงษ์
ศิริไทย
เอี่ยมสุข
วรสุทธิ์
ศรีพลาย
สอนอาจ
บุญสุข
เยื่อใย
ภูตา
แสงสว่าง
แสงสุข
ศรแผลง
กิ่งแก้ว
แก้วโพธิ์งาม
สุขพันธ์
บุญคุณ
ทำนุ
เหล่าวิไสย์
แสงสุข
แสงสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขือ่ งนามัง่ )

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงญาณินี
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงศิวะภรณ์
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายพฤฒิพงศ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายอมรเทพ
นางสาวอรัฏชา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๖

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๐

เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายเกษม
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจิรดา
เด็กชายจิรายุต
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายบูม

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๑ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสิตานัน
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงนภัสสร

นามสกุล
จันทร์เติบ
กมลแสน
ศรีหะวงศ์
เสโส
แก้วงาม
ประทุมเทือง
พันธ์เดื่อ
ฉลาดแย้ม
หนูตอ
อัครผล
ฝากาทอง
ดวงจำ
จันทร์เติบ
สะทรรัมย์
ทองยืน
อุปน
สินธง
ทองแสง
ยงพรหม
โนนพิลา
พิมพ์พวง
วันเพ็ญ
ฝอยทอง
สุนทรเพราะ
บุญเพ็ง
สาวิสัย
ใสแสง
แววศรี
วรรณะสุทธะ
สุนทรเพราะ
แก้ววรรณา
สัตย์คุ้ม
สาแก้ว
หอมขจร
ขามช่วง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายฉัตรปยะ
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐวุติ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายวรชัย
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายเอกพลชัย
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายสติโชค
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงอุมาพร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๖

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๗ เด็กชายภัทรธนากรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายรพีภัทร
นายวีระชัย
เด็กชายเจตพล
เด็กหญิงดุษฎี
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาภา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงรัชฎา
เด็กหญิงกฤติยาณี
เด็กหญิงกานติมา
เด็กหญิงกุลธิญาดา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายพงศกร

นามสกุล
ทุมพิลา
วันทอง
เพ็งธรรม
ผูกพันธ์
ชูญาติ
ผดาวัลย์
ธรรมพร
บุญอุ้ม
ผดาวัลย์
ชัยเขต
พวงอก
สืบสิงห์
จันทร์ทัย
เกษาพันธ์
มีชัย
ปวงสุข
บุญเลิศ
โคตรเมือง
ศิริมาตร์
บำรุงวงค์
มัสสาธรรม
ศรีสุวรรณ
พลศักดิ์
บุตรนามท้าว
พิมาทัย
พรดี
ดาราคำ
แสนทวีสุข
จันทร์พิรักษ์
สีหบัณฑ์
คงโท
แสนทวีสุข
คงตางาม
จีนทองหลาง
ผลทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก่าขามวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดโนนกอก
วัดทุ่งใหญ่
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดดู่น้อย
วัดบุญธิศาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวัชระพล รสเย็น
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๖ เด็กชายกิตติชัย ดรุณพันธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๗ เด็กหญิงจิดารัตน์ โงมขุนทด
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๘ เด็กหญิงชมพูพันธุ์ทิพย์ กีรติพลพงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๙ เด็กหญิงตรีทิพย์ จินาเสน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๐ เด็กชายธนกฤต พิลากุล
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๑ เด็กชายรัชนาท หน่อแก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๒ เด็กชายรัฐภูมิ
หอมสมบัติ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๓ เด็กชายณัฐพนธ์ สนสูงเนิน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๔ เด็กหญิงสุนิสา
เส้นเกษ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๕ เด็กชายโชควิวัต คำมั่น
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๖ เด็กชายทินกร
หินผา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๗ เด็กชายพีรภัทร วิฑูรย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๘ เด็กชายภาณุพงศ์ จันทราช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๘๙ เด็กชายภานุกร รุ่งแสง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๐ เด็กหญิงรุ่งฤทัย งามพันธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๑ เด็กชายวัชรากร มณีวงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๒ เด็กชายศาสตรา ยาเสร็จ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๓ เด็กชายอนันต์สิทธิ์ สอนชาติ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๔ เด็กชายอนุชา
กิ่งทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๕ เด็กชายอนุชา
พุ่มจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๖ นางสาวสุนิตา
สายพิมพ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๗ นางสาวปฐมาวดี ประมนต์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๘ เด็กหญิงชลธิชา สูงขาว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๙๙ เด็กหญิงนริศา
นนท์ศิริ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๐ เด็กหญิงปญจมาพร วงศ์ที
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๑ เด็กชายภัทรพล กองสิน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๒ เด็กชายศุกลวัฒน์ พันลำ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๓ เด็กชายสิรภัทร มิ่งเมือง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๔ เด็กหญิงใหม่สิริกุล บุญชู
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๕ เด็กหญิงอนงค์นาฎ ดวงมาลา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๖ เด็กหญิงอริสรา ครสาย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วมงคล
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๘ เด็กหญิงขวัญฤดี ใจเพียร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๐๙ เด็กชายณัฐดนัย วาพิไร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๓๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวงามวิทยา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพัชรดา
เด็กชายอัมฤทธิ์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนิรุช
เด็กชายภาณุเดช

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๔

นามสกุล

มาโปร่ง
บุญชู
จอมหงษ์
เจือจันทร์
เนินบก
เหลากลม
หงษ์ทอง
ฟงฮาด
เด็กหญิงกมลวรรณ นามสีหาญ
เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณประภา
เด็กหญิงพัชราภา ทวีศักดิ์
เด็กหญิงชมภูนุช วรรณเวช
เด็กหญิงกมลรัตน์ คำหวัน
เด็กหญิงณัชธิชา ปะถะมา
เด็กหญิงพัชรี
แก้วงาม
เด็กหญิงอธิชา บัวแดง
นายพรชัย
หอมทรัพย์
เด็กหญิงรัชนี
จันโส
เด็กหญิงนิธิดา ทัดกุดเรือ
เด็กหญิงปยฉัตร หารชะนะ
เด็กชายบุณยสิทธิ์ เนตนัดตา
เด็กชายพีรพัฒน์ จอมคำ
เด็กชายอนุชิต สุดใจ
เด็กหญิงอนุสรา เคหะทิราช
เด็กหญิงจุฑามาศ คุณศิริ
เด็กหญิงชรินรัตน์ แสงอรุณ
เด็กหญิงวราภรณ์ สุทธิจักษ์
เด็กหญิงพิชญาพร ตรีเกษม
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์แจ่ม
เด็กชายอภิชาติ ยานุ
เด็กหญิงจรรยา ส่งเสริม
เด็กชายรัตพร
ประทุม
เด็กชายวรรธน บรรโล
เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทร์พวง
เด็กหญิงชญาดา อินทร์นา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบัวงามวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาโมง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองเดช

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองเดช

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองเดช
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองเดช
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองเดช
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองเดช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดแขมเจริญ
วัดปาโมงใหญ่
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๕ เด็กชายชาญณรงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๖

เด็กชายธีรพัฒน์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๗ เด็กหญิงนันทิกานต์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๘

เด็กชายนุภากร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๔๙ เด็กหญิงพรพฤติกร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๐ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๑ เด็กหญิงพิมพ์นารา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๒ เด็กหญิงพิไลวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๐

เด็กชายมานะ
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กชายสถาพร
เด็กชายกฤษกล้า
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๑ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๓

เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายธนันธร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายนัฐภรณ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงวิชานาถส์
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๔ เด็กหญิงศิริประคอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๕ เด็กหญิงสร้อยกมล

เด็กหญิงสายใจ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๗ เด็กหญิงสุชาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๘ เด็กหญิงสุชาวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๙ เด็กชายอดิศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๗๖

นามสกุล
ขำคม
ริวงศ์
บุญอ่อน
มั่งมีผล
โยธามาตย์
คะตะวงษ์
บุญขันธ์
ผาริการ
ศรีพารา
ไชยหงษ์คำ
บูรณะกิติ
อุดาหน
เวียงสิงห์กอ
สอดศรี
วารินทร์
พนมเขต
เอกบวรภาค
กริษณะ
จ่ากุญชร
บุญพบ
โยธาศรี
พลชำนาญ
ผ่านเสนา
วันโย
ปญญา
ประสมวงศ์
ไชยา
สิรินู
สิงห์แก้ว
สำราญสุข
ศรีพารา
คำโสภา
กาญจนะพัฒน์
จันทร์ส่อง
ปดสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงอัชฌา
เด็กชายกรกช
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายเจตเจริญ
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายณัฐนันท์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๘

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๘๙ เด็กหญิงถนอมวรรณ

เด็กชายธนวิน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๑ เด็กชายนรวิชญ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๒ เด็กหญิงนริศรา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๐

อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๔๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพงศ์พิชาญ
เด็กหญิงพจนา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศตนันท์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายสุรนาท
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอักษรจัณ
เด็กหญิงไอริสา
เด็กชายชานน
เด็กชายกฤตพร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายขจรชัย

นามสกุล
สายพฤกษ์
น้อยชื่น
ใจภักดี
ถนอมแก้ว
สีทา
ดอนธานี
ขันโข
ลี้พล
กันทาแก้ว
พิกุลทอง
ไชยหงษ์คำ
โคตรสมบัติ
บรรเทิงสุข
เกตุคง
ดำบรรณ์
ตันสุ
บรรเลง
ประเสริฐศรี
สาลีเกิด
พันธ์พิบูลย์
ตามพงษ์
พิมปดชา
พรมมา
จ่ากุญชร
ศักดี
ตันดิลก
สุขสนอง
โอจันทร์
วงค์ราช
นงนุช
พรมวัน
ลิชัยวงศ์
ธาตุชัย
จันทเนตร
นันทเสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายจิราวุธ
เด็กชายเจตดิลก
เด็กชายชาญวิชญ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนคพงศ์
เด็กหญิงนราศิริ
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กชายปยะศักดิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงพรพนา
เด็กหญิงพรหมพร
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงเมย์ษา
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงวรรณดี
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวรฤทธิ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีระพันธ์
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงสุมนา
เด็กชายโสภณ
เด็กหญิงอธิตยา
เด็กชายอภิมงคล
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายเจษกริน
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายอัมรินทร์

นามสกุล
สุริฉาย
ภูมิชัย
มุขขัง
รัตนภา
ทองอินทร์
ไพรวัลย์
ประทุมทอง
มากศิริ
ประมนต์
อ่อนสาลุน
บัวคำ
คำหล่อ
ไชยรัตน์
ลารัตน์
สาขา
ศรีจำปา
นามจำปา
แซ่ต้ัง
ประมนต์
ประมนต์
ศรีดา
บุญหลา
ทำมาทอง
รักษาเชื้อ
ประมนต์
บุญลอย
อินราช
กุศล
บุญช่วย
เขียวขำ
โภคา
ไสว
สังคโห
แสงสิมมา
แสงกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๐

เด็กชายคมกริช
เด็กชายณัฎชพล
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปฏิภาน
เด็กชายดนุพร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๕

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๖ เด็กชายเดชนรินทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายยุทธนันท์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายพรศักดิ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงรินชิตา
เด็กหญิงรินลณี
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายอุดมการณ์
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงจารุมล
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายระพีภัทร
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเกสิณี
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงจิรัชญา

นามสกุล
กะสินรัมย์
โยธิโน
ราชจันทร์
ผลอินทร์
ขันสิงห์
พิมพ์หล่อ
ภักดีล้น
อินทะวงศ์
ปสสาคำ
ศรีพันธ์
ภักดีล้น
นิสราช
ดาระดาษ
โพธารินทร์
สระแผง
คำหล่อ
ทองทับ
แพงพรม
วะนา
เตียงงา
รินทอง
วงค์ปนคำ
กาสี
พรมบุตร
สิงห์สา
ศรีกุล
ความสวัสดิ์
ลาชูกร
หาญดา
อุ่นสา
นิรุตมล
คุณพนา
เพ็งดี
แสงสีดา
ไชยนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหมากมาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหมากมาย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตากแดด

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดปาหมากมาย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงญาตาวี
เด็กชายณฐพล
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายถิรวิทย์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงปญจพร
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กชายภูธเนตรศ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสมหมาย
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายแสงเทียน
เด็กหญิงอรุณรัตน์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๕๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๑

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพัทธนกร
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายวรสิทธิ์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุธาดา
เด็กชายสุวพิชญ์
เด็กชายอติชาติ
เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กชายกฤติกา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายฉันท์ชนก
เด็กชายธนกร

นามสกุล

อิ่มอุระ
แสงวิโรจน์
ธรรมทอง
ช่วยจำ
นนท์ศิริ
ประทุมกุล
จันดี
นามบุดดี
สวัสดี
ดวงมาลา
สยามล
เวชภิบาล
พรหมบุตร
หานนท์
แสงตา
ภูงาม
พิมพ์โพธิ์
ปญญากอง
ยินดีผล
สายเนตร
สาวงนาม
ลุนพงษ์
วันชุม
สายเนตร
วงพรมมา
วิลามาศ
จันทร์ขาว
จินดาศรี
สังสุดชา
พึ่มกุล
ก้อนแก้ว
คำพคุณ
นิลดำ
กะลาม
ใจภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเปย

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเปย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเปย
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๕๖
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เลขที่

ชื่อ

ชะโกฎ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๑
สุดชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๒
สาระภา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๓
บุญทรง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๔
ลาวัลย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๕
ชาติดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๖
หนองแคน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๗
โคตะมี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๘
ลูกสีดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๙
จันทเนตร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๐
แกะมา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๑
จันแรม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๒
แก้วมณี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๓
เปยมท่าน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๔
ทีเขียว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๕
ลีลา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๖
จูมลา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๗
ทังนะที
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๘
บุญทรง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๓๙
สีดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๐
แดงชาด
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๑
อ่อนสะอาด
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๒
พงษ์สัจจา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๓
วันดี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๔
ศรีหงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๕
โคตสมพงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๖
ศรีสุวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๗
ธานี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๘
พุฒโสม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๔๙
โลกประโคน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๐
ไร่สงวน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๑ เด็กหญิงกนกวรรณ ดำน้อย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๒ เด็กหญิงกันติชา แสงพุฒ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงกาญจนา ทองชุบ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๔ เด็กหญิงจีระภา ศรีวงษ์ราช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิรินันท์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอรทิยา
เด็กชายไพทูรย์
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายชนะศึก
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงสุภารา
เด็กชายจีระภัช
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายพฤหัส
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงถิรพร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงอดิศา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงธัญญมล
เด็กหญิงปพัชศร
เด็กชายรักษิต
เด็กหญิงวิภาภรณ์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอนุทัย

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพอก
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดภาราวาส
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๘๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงทิพย์เกสร โกกะพันธ์
เด็กชายเทพแสงแก้ว ตาทอง
เด็กชายธนกฤต ธิตะโพธิ์
เด็กหญิงนัชชา นันตะบุตร
เด็กหญิงนิภาดา พันธ์ดี
เด็กหญิงพรสวรรค์ พรมโพธิ์ธิน
เด็กหญิงพัชชริดา แสงสว่าง
เด็กหญิงมาลิณี ลาโกน
เด็กหญิงลัทธพรรณ ไชยโคตร
เด็กหญิงวรัลยา ลานนท์
เด็กหญิงวันวิสาข์ สิงห์คำ
เด็กหญิงวิญดา กลิ่นหอม
เด็กหญิงศิรินภา ลาพ้น
เด็กหญิงสวรินทร์ ส่งศรี
เด็กหญิงนันธิกานต์ เพชรพราหมพะเนาว์
เด็กชายธนัชชัย จิ๋วนุช
เด็กชายธนาคิม กล้าหาญ
เด็กชายภาณุพงศ์ กะกำ
เด็กหญิงวรรณวิษา อ้วนลำ
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กำดำ
เด็กชายจีระศักดิ์ สิงห์คำ
เด็กหญิงวรัชยา คำมูล
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กุลบุตร
เด็กหญิงนิตยา เครือพันธ์
นายจตุรงค์
โสพัฒ
เด็กชายบรรชา ประดับมูล
เด็กหญิงกฤติมา ลาธุลี
เด็กหญิงภูษิตา คำอุดม
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมเสนาะ
เด็กชายสุภโชค วันโมลา
เด็กหญิงยูมิ
ฐานะ
เด็กชายต้นรักษ์ ประสันรักษ์
เด็กชายชนะภัย สมนันท์
เด็กชายชาญณรงค์ คำริยา
เด็กหญิงอนุชธิดา สิมณีย์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถำแข้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคาย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดศรีพลแพง
วัดพาราณสี
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดถำเต่า
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกัมพลเดช
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจันทร์สุดา
เด็กหญิงชัชฎาพร
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายดัสกร
เด็กชายทวีวัฒน์
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนิวัตร
เด็กชายปยะชาติ
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายพีระพัตร
เด็กชายเพชรัตน์
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กชายยุพา
เด็กหญิงยุวันดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศิรวุฒ
เด็กหญิงสลินดา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสุชาดา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๖๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล
แย้มพลายดี
บุตรโท
บัวใหญ่
พูลเรือง
สมบัติ
กองลาน
ระหาร
มังคะการ
ไชยพล
สมอ
สายชมภู
คันธี
วรรณเพ็ญ
หมู่แสนกอ
ทวีการ
คำแพง
พิมพาพันธ์
ท้าวแก้ว
นาคทอง
ขอสุข
พรรษา
ดงเทียมศรี
สำราญรื่น
แก้วคำชาติ
เนตรแสง
ผลดี
ชาวหนอง
สายวงค์
กิ่งถา
สารีอาจ
แจ่มใส
พินากัน
เขียวสด
ดีบัว
ทวีการ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอดิศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๖ เด็กชายอดิสร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงอรัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงอัญชลี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๕

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๒๙ เด็กชายณรงศ์เกียรติ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๔

เด็กชายพุธทิศักดิ์
เด็กหญิงวิรวรรณ
เด็กชายสมปอง
เด็กชายเชิด
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๕๙

เด็กชายโรมรัน
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสุกัญญา
นางสาวจิรัชญา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐนสิทธิ์
เด็กชายณัฐชยา
เด็กหญิงแพรพิไล
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงอาทิตญา
เด็กชายกันยา
เด็กหญิงเกศดาริน
เด็กชายชนาสิน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธราธิป
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงนาเดียร์
เด็กหญิงนำผึ้ง

นามสกุล
คันธี
คันธี
วรรณเวช
สารีพันธ์
แก้วขันโท
นิตะนัน
สามิภักดิ์
วงษ์ใหญ่
เหลาทอง
เสาร์สุวรรณ
ศิรินัย
วรพิมพ์รัตน์
ไพรพนม
มะลิหอม
พรมเคน
ปตตัง
ปตตัง
เมืองแสน
บุญธรรม
สรแสง
ภาษี
บัวใหญ่
สาระพันลำ
มิตรราช
พานศรี
แก้วหลวง
เสนาะศัพย
บัวระพันธ์
มีทองแสน
ทาทอง
นาคะไชย
ตามสีวัน
ศรีตัดถา
สายคำ
สีละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาจะหลวย

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดท่าก่อ
วัดท่าก่อ
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงนิตา
เด็กหญิงมลฑิตา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
นางสาวนลินทิพย์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๔

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๕ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายดนุนันท์
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสุริยันต์
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงวรัชยา
สามเณรพชรเทพ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคณเทพ
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงปรีญา
เด็กหญิงปฐมา
เด็กหญิงลดามณี
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอัครวิน
เด็กหญิงฐิฆัมพร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายศรราม
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรเพชร
เด็กชายณวทรรศ
เด็กหญิงภัทรลภา
เด็กหญิงนิภาพร

นามสกุล
จันทสิงห์
ศรีตัดถา
สง่าศิลป
ศรีสุวรรณ
ธันวิมา
วันคำ
ทองอินทร์
หรั่งยี่โถ
วงค์กลม
ศรีสันต์
พิมพ์แก้ว
หมายเดิมกลาง
สายราช
สุขันธ์
ชอรัมย์
สง่าศิลป
เพ็งบุญ
ทินมาตย์
จันทนิตย์
คำภาปต
บุญเนตร
วารินทร์
สรแสง
พรมลี
จันเพ็ง
ครองยุติ
สายพฤกษ์
บัวใหญ่
ร่วมสุข
หงษ์มณี
ช้อนสุข
บุญทิสา
จันเสงี่ยม
พัชรัตน์
ธรรมวัตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงเพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๕

นางสาวประวีณา
นายชัชนันท์
นางสาวคณิศร
นางสาวณัฐพร
นางสาวประวีณมัย
นางสาวอรทัย
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายชัยยุทธ
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงนัดธพร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงประไพศรี
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงศิริยากรณ์
เด็กหญิงสริดา
เด็กหญิงสลิลลอย

อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๗๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๑

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๒ เด็กหญิงสุพรรณษา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๓ เด็กหญิงจาฬุมินทร์

เด็กชายธีรศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงรุ่งนภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๖ เด็กหญิงปยนุช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๗ เด็กหญิงภัทรธิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๔

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๘ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสิริเพ็ญ
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายกนกพันธุ์
นางสาวสุนิสา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงทิพปะภา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายพานภพ
เด็กชายพิสิษฐ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นามวิชา
พิมพ์ชัย
วัดเข้าหลาม
เบ้าคำ
นาคศรี
บัวใหญ่
จุมพล
บุตรสุวรรณ
ไชยสวาสดิ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

พิบูลพงษ์
ช่วงชัย
ราชรินทร์
แพงแก้ว
เผ่าภูรี
เวทนา
แพนลิ้นฟา
คงสี
วรรณกระชา
พ่อกว้าง
ศิลปชาติ
พรพรม
กรุณา
บุตรวงค์
สมทรัพย์
ไพรบึง
วรรลยางกูร
ศรีคำ
ดวงแก้ว
นามโคตร
พิมพ์อ่อน
สัจสุวรรณ
พันชาลี
ว่องไว
พรมกอง
บำเพ็ญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสว่างวิทยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดปจฉิม
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๐

เด็กหญิงอริสา
เด็กชายจริยวัตร
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายธงชัย
เด็กชายบัญชา
เด็กชายปยทัศน์
เด็กชายฟาใหม่
เด็กชายศิรากร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายองอาจ
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายนรินธร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอรสา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอาริญา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายเอกพล
เด็กชายกล้าสกุล
เด็กชายถนอม
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงศุนิสา
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กหญิงดารณีย์
เด็กชายทินกร
เด็กชายเพชรภัทร
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายยศกร

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล
พิทักษ์
ทวีบุญ
กิเลน
เมตตา
บุญบุตร
แสงสาย
บุญอุ้ย
กลไกล
ประโยธิน
กล้าหาญ
ชาติรัมย์
พรมกอง
พรมกอง
กองมูล
ดลประสิทธิ์
บุญตา
ไชยพงษ์
มาตมุลโท
ปรัง
สายทอง
เรือนสายแก้ว
ศรสันติ์
ต้นสารี
บัวบก
พงทะลา
บุญชิต
นุสนธิ์
ฤทธิมาตร
มนึกคา
สามิลา
อุตส่าห์
ภูธร
ปฐมธรรมิก
คำแพง
ขันทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

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
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
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เลขที่

ชื่อ

เลิศนา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๖
วงศ์คำดี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๗
สุขเย็น
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๘
ทองสว่าง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๙
ชำนิกุล
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์ คงมาก
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๑ เด็กชายภูวฤทธิ์ จันทร์ชมภู
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๒ เด็กชายมงคล
หินซุย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๓ เด็กชายรัฐวุฒิ
พุ่มจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๔ เด็กหญิงรินลณี ต้นโพธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๕ เด็กหญิงลลิตา
ศักดิ์คง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ คูณแก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๗ เด็กหญิงแสงดาว สุดาชม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๘ เด็กหญิงอนิษฐา ทอกยืน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๗๙ เด็กชายอนุสิทธิ์ มาลาสาย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๐ เด็กชายเอกรินทร์ บุญมั่น
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงอนัญลักษณ์ คูณทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๒ เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วหารอด
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๓ เด็กหญิงจารุณี
เฉยฉิว
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๔ เด็กหญิงชนาภัทร ผลอ้วน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๕ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสงอาทิตย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๗ เด็กหญิงดาราพร กุลศิริพานิช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๘ เด็กชายธนพล
เขตกร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๘๙ เด็กหญิงพิริษฎ์ชุดา อามาตมนตรี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๐ เด็กหญิงวราพร คำแฝง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๑ เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรประสงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๒ เด็กหญิงวิมลมาศ มั่นวงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๓ เด็กหญิงศิริกัลยา นางาม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๔ เด็กหญิงศุภนุช
พายวัน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายชัชนันท์ ศรีบุระ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๖ เด็กชายภาณุวัฒน์ เค้าทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๗ เด็กชายนพสิทธิ์ หงษ์ใหญ่
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๘ เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิ้งโคตร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงมณีรัตน์ ละดาบุตร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๘๖๕

เด็กชายยศกร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงอณุภา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายชยางกูร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘
๑๒/๐๔/๒๕๔๙
๑๖/๐๓/๒๕๔๙
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
๐๘/๐๔/๒๕๔๘
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
๐๙/๐๑/๒๕๔๙
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
๑๓/๐๘/๒๕๔๘
๐๓/๑๑/๒๕๔๘
๑๑/๐๘/๒๕๔๘
๑๗/๐๔/๒๕๔๙
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
๒๔/๐๙/๒๕๔๘
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วัดใหม่ทองเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโพธิ์กลาง วัดสวนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
วัดดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
วัดดอนก่อ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายอัจฉริยะ พูลมาศ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงทักอักษร
เด็กชายยุรเกียรติ
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงอรปญา
เด็กชายอันติมะ
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายโกวิท
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายชัยพร
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงสุธาธาร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธีรพล
เด็กชายนิธิราช

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๘ เด็กชายประกายเพชร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๓

เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายภคพล
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายมั่งมี
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิทญากรณ์
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายอรรถพงศ์
นางสาวอภิยะดา
นางสาวเกษฎา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๔ เด็กชายนรินทร์ราช

นนท์ศิริ
นนท์ศิริ
ศรีจันทร์อ่อน
เชื้อทอง
อรัญกูล
แก้วราย
มุทาวัน
นนท์ศิริ
ทองพุ
บุญเนตร
สุดโคตร
ณ อุบล
สุดโคตร
สุพันธ์
มาระเนตร
หอมจันทร์
นาจาน
ดวงแก้ว
ปองชู
ทองเหลือง
วงกลม
แสงทอง
สุขศรี
ทองเหลือง
นาคำ
วงกลม
นามวงษา
โต๊ะทอง
แว่นระเว
ปญญายิ่ง
ถนอมแก้ว
จันทชารี
ศยามล
ศรีทุมมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจาน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายประกาศิต บ้งพรม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๖ เด็กหญิงปณิดา ฉวีวงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๗ เด็กหญิงเขมจิรา พุฒโสม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๘ เด็กหญิงเบญญาภา มูลนี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๙ เด็กหญิงพงศ์พัชรา วงคำเกิด
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๐ เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองแสน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๑ เด็กหญิงวาสนา บ้งพรม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๒ เด็กหญิงศรัญญา กุลโชติ
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๓ เด็กชายนที
คำชมภู
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๔ เด็กชายชานน
โวหารลึก
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๕ เด็กหญิงกรรนิกา ผาสุข
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๖ เด็กชายโชคชัย
แก้วนนท์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๗ เด็กชายนราธร
รถทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๘ เด็กชายรพีภัทร อนุสนธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๓๕

ศรีเพชร
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๐
ชัยสินธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๑
บุตราช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๒
ภาระเวช
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๓
จันทสิงห์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๔
นิคม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๕
สมบูรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๖
บุตรงาม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๗
จิตรมา
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๘
ไชยลาโพธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๕๙
กาญจนารักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๐
จันทะชาลี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๑
จันทชาลี
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๒
สมหมาย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๓
คงทน
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๔ เด็กหญิงพรรณพนิช ธรรมเที่ยง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๕ เด็กหญิงวราภรณ์ แรกเรียง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๖ เด็กชายศิริวัฒน์ ทองคำผุย
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๗ เด็กชายอนัน
แพงจักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๘ เด็กหญิงจันจิรา วันทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๖๙ เด็กหญิงจันทร์ทิมา พุฒโสม
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๔๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงแอนนา
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงภัสสร
เด็กชายภูธเนศ
เด็กหญิงวัชรา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปริชาติ
เด็กชายสินสมร
เด็กชายสุนันชัย
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงนิตยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขาม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปอ
เด็กหญิงพิจิตตรา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภัทรกรณ์
เด็กชายรัชนนท์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวันวิสา

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๐

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๑ เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๗

นายจิตรณรงค์
นางสาวชยานันต์
นายภูวนาท
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงอมิสตา
เด็กหญิงชมภูนุช
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงฤทัยรัตน์
เด็กชายศิลาธร
เด็กชายกฤษฎี
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงพรรฑิตรา
เด็กหญิงมลิวัลย์

อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๘ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๐๙๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายกอบโชค
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปฏิกรณ์
เด็กชายอชิรวัชร์
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายชัยมงคล

นามสกุล
พิมพ์เสน
ชมภู
สินวรณ์
ปาวัน
จันทะชารี
เชื้ออ่อน
วงค์โสภา
ชนาราษฎร์
คำพา
เสนพันธ์
พันแสน
พรมแก้ว
กลิ่นหอม
มีคำ
บุญน้อย
ศิริมาตร
สามารถกุล
แก้วเนตร
วงค์พุฒ
วงศ์พุฒ
ชื่นจิตต์
คำสวัสดิ์
สารภาพ
ทากุ
พวงสุข
สมบูรณ์
ทนุพันธ์
สียางนอก
มั่นปาน
ศรัทธาพันธ์
บุญทา
หมายชัย
เสนา
เชื้อพันธ์
วายทุกข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลัก

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๕

ชื่อ
เด็กหญิงอัจริยา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงพรรณทิพย์

เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงวลัยพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงวารี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๐๗

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๓๙

เด็กหญิงสุภัสษร
เด็กหญิงวริสรา
เด็กหญิงนิชนภา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายนคพล
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายปณณธร
เด็กชายปยะกรณ์
เด็กหญิงรัตน์ติกาล
เด็กชายวีระพล
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสุภาวรรณ
เด็กชายกรรวี
เด็กชายครรชิตพล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กชายพิตตินันท์
เด็กหญิงภัชราวดี
เด็กหญิงลัดดามณี
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุกัลยา

นามสกุล
บุญสาร
จรูญกุล
แก้วมหาชัย
วีระคุณ
ปลุกใจ
พิสุทธิ์
ชนมาสุข
ปลุกใจ
มณีวรรณ
สกุลจาบ
ศิริแก้ว
มณีวรรณ
ประหยัด
สมสมัย
ประวิง
ทรัพย์สิน
บุญไทย
ทรัพย์สิน
ประการ
เทพขาม
อนุสนธิ์
พร้าวหอม
พิพัฒน์
ปองคำมี
ช่างไชย
ประทาน
บุดสีพันธ์
ประทาน
มีทรัพย์
ชาติงาม
วงศ์สูง
สายมณี
สร้อยเสนา
ปญญาเฉียบ
หวังผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงอริตา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กหญิงภาวี
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายอานันท์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายสุภชัย
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายรณพีร์
เด็กหญิงภูริดา
เด็กหญิงจุไรพร
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายปยะ
เด็กหญิงลีลาวันต์
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายภัทรดล
เด็กชายพีระพล
เด็กชายพชร
เด็กหญิงปภัทรสรา
เด็กหญิงจิตรลดา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๖๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๔

นามสกุล
อุปมา
เชื้อธรรม
บุญชาติ
เวียงจันทร์
มลเทียนอาจ
สีมัยนาม
ฐานันดร
เนตมะณี
แก้วสุข
ผาสุข
แสนทวีสุข
เพชรงาม
พุทธแก่นวงค์
แสงคำ
โลมากาล
แซ่ต้ัง
เทพเฉลิม
นรมาศ
แก้วสุข
ดีลักษณะ
สมเพ็ชร
พุ่มแก้ว
จันทร์อินทร์
กาญจนสิงห์
อิ่มชม
ชนะเคราะห์
สะอาด
ศรีหะจันทร์
นิยมวัน
สุดาชม
พยัคฆ์
พ้นโศรก
นวลแปน
จันอนงค์
สนธิรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายหลักชัย
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายอณุพงศ์
เด็กหญิงโสภิตา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๑ เด็กชายกฤษณะพงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๐๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๐๙

เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายมโนรม
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุพรรษา
นางสาววัชรี
เด็กหญิงพรอุมา
นางสาวปรารถนา
เด็กหญิงปรียา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงวิระตา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายกันตณัฐ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงพัชดาพร
นางสาวปฐมาวดี
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวสุภัสสร
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กหญิงพนัสดา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงกัญญวรา
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงพรทิพา

นามสกุล

เกิด

พันธ์เสมอ
สุวรรณสิงห์
สีสมบุตร
มณีแพง
มณีนิล
ไชยทองพันธ์
ตรีรักษา
ศรีละออ
พวงเขียว
ทางาม
ทองเสน
สาโรจน์
หงษ์ฉลาด
ไพกะเพศ
ตะนะสุข
สาลีอาจ
ดอกแก้ว
ลายประจักษ์
สุดยอด
บัวพั่ว
ทวามั่น
สุริยโรจน์
พรมบุตร
พันธ์ผิว
ประดา
แต้มศรี
ชำนาญเวช
คำมั่น
วิญญวิศิษฎ์วงศ์
เวฬุวนารักษ์
ดอกเด็น
จันทรทะชาติ
จันทะยา
คำแดง
อัฒจักร

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดท่าเมืองใหม่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดศรีมงคล
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพลวัฒน์ โลหะชาติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวใหญ่
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงวนิดา
ประสพสุข
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงสุภาพ
นามวงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๔ เด็กชายเสริมศักดิ์ ดวงบุบผา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๕ เด็กชายอนุชา
แก้วดอน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๖ เด็กชายกิตติศักดิ์ โยธาหาญ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๗ เด็กชายเจนณรงค์ ธนูทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๘ เด็กหญิงชนกเนตร คูณทา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๙ เด็กชายตรีภพ
วงเวียน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๐ เด็กชายนภัทร
โยธาหาญ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๑ เด็กชายนวพล
โพธิชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๒ เด็กหญิงนัทชา
รางเงิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๓ เด็กชายนิติภูมิ
ศุภษร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๔ เด็กชายผัดไท
นงคม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๕ เด็กชายภูเบศก์ ฝางคำ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายเมืองชัย บุญชม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายรัฐภูมิ
แก้วเนตร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๘ เด็กชายวันชัย
ดวงสีดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๒๙ เด็กชายวานิด
จันทะยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงอรอนงค์ ทาปลัด
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงขวัญฤดี กำแก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๒ เด็กชายณัฎฐกรณ์ เพ็ญจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๓ เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณทวี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๔ เด็กชายอนุชิต
มาลาหอม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงกัญทิมา สาธุพันธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๖ เด็กชายไพบูลย์ เสนคำ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายภูบดินทร์ ธนูทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงพรธิตา สิงห์ราช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๓๙ เด็กชายธีระเดช บุญสืบ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงอัญญาณี อินจะนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๑ นางสาวจิตอารี
สมนึก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๒ นายเจษฎากร
ตาทุวัน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๓ นายธนากร
จันทะไข่สร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๔ นางสาวนันทพร บุญประสิทธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

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
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๕

นางสาวมณีรัตน์
นางสาววนิดา
เด็กหญิงเดือนฉาย
เด็กหญิงมณฑิตา
นายศุภกฤต

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงเกวลิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๒ เด็กหญิงจินตนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๓ เด็กหญิงพิมผกา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๔ เด็กหญิงมิรัญฎา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงชมพูนุช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงธนภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๗ เด็กหญิงพัชริดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๘ เด็กหญิงอรชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๙ เด็กหญิงณัฎฐธิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๐ เด็กหญิงพัชราวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๑ เด็กชายดนัยเดชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๒ เด็กหญิงกมลชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงกานติมา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงเกสรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๕ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๖ เด็กชายเทพทัต
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๗ เด็กหญิงธิดาวัลย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๘ เด็กชายบุญมี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๖๙ เด็กชายปริญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๐ เด็กหญิงปวันรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๑ เด็กชายปยวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๒ เด็กหญิงแพรวา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๓ เด็กหญิงภัทธริดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๔ เด็กชายภานุวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๕ เด็กชายภาสกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๕๑

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๖ เด็กหญิงยลศิภัตค์ตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงรัญชิดา

นามสกุล
วงศ์คำสิงห์
สระแก้ว
สมนึก
พาวัง
สร้อยสระ
นามการ
สอนอาจ
วงมาลี
วรรณา
อินทะพิมพ์
ทาทอง
ตาธุวัน
วงค์ศรี
อบมาเนตร
ฉันไชย์
ยอดมาลี
คำมาโฮม
ประคองใจ
จันทร์โสภา
สุวรรณศรี
พงษ์อารีย์
รัตนพันธุ์
บุสภาค
เลือกนารี
วิชา
นามวงคุณ
รางเงิน
หงษ์คำ
ทัศนะโก
วรรณรัตน์
คูณโปก
วงศ์ชาลี
บุดดาลี
บุญสิงห์
ธุสาวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวัชรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๑ เด็กหญิงวิมาลา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๒ เด็กหญิงศรันยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๓ เด็กหญิงสโรชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๔ เด็กหญิงสายทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงสุรีรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๖ เด็กหญิงหทัยชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๗ เด็กชายอภิรักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๘ เด็กหญิงอริสา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๙ เด็กหญิงอัจฉรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๐ เด็กหญิงอุมากร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๘๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกนกอร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๓ เด็กหญิงปาวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๔ นางสาวดาริกา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๕ นางสาวธนารีย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๖ นางสาวธัญชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๗ เด็กชายมนตรี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๘ เด็กชายวัชรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๙ เด็กหญิงสราวลี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๐ เด็กหญิงอริยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๑๙๒

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงยุภาวรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงภัทท์ชนก
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กชายเอกรินทร์

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงเขมนิตย์
เด็กหญิงจรัสรวี
เด็กชายปยพนธ์
เด็กหญิงพรนภา

นามสกุล
ศรีเดช
สิมาวัน
คำหลอม
ตันโยธา
ปดถาสาย
ปาคำทอง
อินทะมาตร
ทองไสล
วารีนิพนธ์
ศรีวงษา
บุดดาวงศ์
กัญญาพันธ์
แก้ววิชัย
แสงกล้า
ลาพรมมา
สีมาคำ
อำมะลา
จันดีบุตร
อาษาดี
วรรณเวช
ทาดาวงษา
พวงทวี
ดัชถุยาวัต
มีแววแสง
ศรีบุญเรือง
อุธิโท
แก้วพวง
เสียดหนองยูง
สีสาย
มีแววแสง
ไสลรัตน์
บุญเสนาะ
เวชกุล
ลาภชัย
แสงสว่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วัดบ้านหว้าน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๕

ชื่อ
เด็กหญิงศิริวิภา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๖ เด็กหญิงสุประภาดา

เด็กหญิงอทิติยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๘ เด็กชายชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๙ นางสาวสุชาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๐ เด็กหญิงสุนิชตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๑ เด็กชายสุรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๒ เด็กหญิงกรรณิการ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๓ เด็กชายฉัตรชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๑๗

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๓๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๒

เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงรจนา
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กชายชนสรณ์
เด็กชายญาณภาส
นายจักรภัทร
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายศุภกิตติ์
นางสาวสิรกานต์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงกนกพันธุ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสมรักษ์
เด็กชายสุทธวีร์
เด็กชายทินกรณ์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายธนดล

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๓ เด็กหญิงบุษราภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายรัตนภูมิ
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายนันทกร

นามสกุล
จันทะไพ
ยางเครือ
มงคลสาร
จันพิรักษ์
ทองโกฎ
นาทันลิ
แก้วทรายขาว
โยธิกา
ทองลือ
ก้านแก้ว
บุญล้อม
พิลาภ
รูปมาศ
คำพะทา
พลศรี
พูลทอง
ศรีสัตย์
ต้นแก้ว
พรานไพร
ตากรวด
บัวใหญ่
ขาวสะอาด
สมศรี
อุระเพ็ญ
ทาหอม
สุดสงวน
โสสิงห์
เพชรพันธ์
กาญจนสุนทร
ชาดา
นิสดล
ทองโสภา
ชาชิรัส
สีดาแก้ว
เสาะแสวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
๒๗/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองโพน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดทุ่งเกษม
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดไทรงาม
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวรุ่งไพลิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๑ เด็กชายกฤษดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๒ เด็กหญิงรัชนีกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๓ เด็กหญิงวรรณิภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๔ เด็กชายธนารักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๕ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงปยะดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๗ เด็กชายพลฐกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๘ เด็กหญิงวิภาวี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๙ เด็กชายวิสัยทัศน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๐ เด็กชายศุภโชค
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๑ เด็กหญิงกชพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๒ เด็กหญิงจันจิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายจิรวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๔ เด็กชายศุภณัฐ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๕ เด็กหญิงจิรภิญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๖ เด็กหญิงปวีณ์นุช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๘ เด็กชายรติพงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๖๙ เด็กหญิงวิจิตรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๐ เด็กหญิงสตรีรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๑ นายเอกราช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๒ เด็กชายอภิสิทธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๓ นางสาวกชพรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๔ นายธนากร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๕ นางสาวเลิศวณิชย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๖ นายวรธน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๗ นายศุภากร

นามสกุล

เพชรพันธ์
ขันสิงห์
รุขะจันทร์
มะลิซ่ึง
หนองเทา
ทองเนา
สายตรง
จำปาขาว
นามบุญมี
แก้วมีศรี
ปรางศร
วงศ์สุวรรณ
มุสิกวัน
พละอุตส่าห์
คำกัลยา
สินงาม
พูลทวี
สิทธิประกรณ์
หัสดี
โจกกระโทก
เทศราช
อินทร์โท
แดงล้อม
พรมเสมอ
นีระมนต์
บุญลอย
นำทอง
ประเสริฐ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงบุบผา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงนริสรา วงษาชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๐ นางสาวบุษบา
โสภี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๑ นางสาวประภาสิริ ตานันต์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๒ เด็กชายรพีภัทร ศรีชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๓ นางสาวรัตนวดี สุพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๔ นางสาวรัตนาวดี พรมเสมอ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันพะลาน

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดำรงวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดำรงวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดำรงวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพังเคนพิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพังเคนพิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพังเคนพิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพังเคนพิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพังเคนพิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพังเคนพิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพังเคนพิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวเรนุชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๖ นายเรืองศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๗ นางสาววรัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๘ เด็กหญิงศรุตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๙ นายสรวิชญ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๐ นางสาวสุชาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๑ นายอธิวัฏฐ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๒ นายอัสนี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๓ นางสาวอาภาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๔ นายธีรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๕ นายภาคิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๖ นางสาวธิญาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๗ นางสาวกัลยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๘๕

อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๘ นางสาวแก้วกาญจน์

เด็กชายโกสินทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๐ เด็กหญิงชญานิศ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๒๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๑ เด็กหญิงปทมาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๐

เด็กชายปารุวัฒน์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุวิสา
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงจิราภรณ์

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๗

เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธนัติชัย
เด็กหญิงบุญรัตน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปานรวี
เด็กหญิงปานระพี

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๘ เด็กชายพรประเสริฐ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงภัทริดา

นามสกุล
คำศรี
บรรเทิง
แสงอ่อน
คำหาร
เข็มกระโทก
ธรรมรักษ์
เครือคำ
พิมมะศรี
ธานี
มูลเสนา
หงษ์อินทร์
ดวงชมภู
ไชยหงษ์
แดงอาจ
คะนล
สารินทร์
โพธิ์งาม
ผลเลิศ
มาระพันธ์
สีแสด
รักษาภักดี
แก่นจันทร์
บุญวัง
ศุภสร
ขันทอง
ศักดิ์สิงห์
ตาแฮ
เบาะแฉะ
สร้อยผาบ
สมวงค์
ทะกาเนนะ
พิมขาว
ผลเลิศ
จำศรี
จันทร์พา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก วัดปานาเยีย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

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
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ชื่อ

เด็กชายฤทธิชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๑ เด็กหญิงวนัสนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๒ เด็กหญิงวราภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๓ เด็กหญิงวริษฐา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๔ เด็กหญิงวิวรรธน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๕ เด็กชายศรายุทธ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๖ เด็กหญิงศุวภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๗ เด็กชายสมเกียรติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงสุนิษา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๙ เด็กชายสุระชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงอรอนงค์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายอัษฎาวุธ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๒ เด็กหญิงอาริษา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายอิทธิพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๒๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๕ เด็กหญิงจันทร์ทิมา

เด็กชายจิรพันธุ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๗ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๘ เด็กชายนิรุทธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๙ เด็กหญิงปวีณา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงปยนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงวชิราพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๒ เด็กชายอภิเชษฐ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๓ เด็กชายกอบชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๔ เด็กชายธนานนท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๕ เด็กหญิงพิชญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายรัฐศาสตร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๗ เด็กหญิงสุภาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงกัลยาณี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๔๙ เด็กหญิงฌิษชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๐ เด็กชายฐิติวุฒิ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๑ เด็กหญิงไพจิตรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๒ เด็กหญิงอภัสรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๓๖

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๓ เด็กหญิงอมรลักษณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

นามสกุล
พวงใย
อึ้งพินิจ
ใยขุนทศ
ดอกพุฒ
ชัยวงษ์ยศวัต
ทองอ่อน
ประเสริฐ
เทพนอก
บุญวัน
ปญญารัตน์
บุญใส
แสงงาม
จันชนะ
โสภาสาย
งามสุข
สระชัย
แสงกล้า
พรมเสนา
แก้วเสนา
รุ่งเพ็ง
โพธิบา
แก้วคำบ้ง
คุณมะโคต
พรพันธ์
เจริญท้าว
อ่อนสี
โพธิ์ชัย
บุรารัตน์
ศรีจำปา
โคตตัสสา
อริกุล
เสนา
จันทร์เลื่อน
แสงสาย
บุญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาสามัคคี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาสามัคคี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดนาเยีย
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธีรศักดิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๘

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงประทานพร

เด็กหญิงปยะธิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงพัชรพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๓ เด็กหญิงพัชรพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงสุวนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๕ เด็กหญิงอภิญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงจิราภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงพิมลรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๘ เด็กหญิงศิรภัสสร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๙ เด็กชายธนกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๐ เด็กหญิงสุมินตรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๖๑

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๑ เด็กหญิงประวรรณนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศุภษร
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงภัทรดา
เด็กหญิงจิตติกา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๗ เด็กหญิงลัดดาวรรณ

เด็กหญิงนิภาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๙ เด็กหญิงเกวลิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๐ เด็กหญิงภัทรวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๑ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๒ เด็กหญิงศิรินันทรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๓ นายธีรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๔ นางสาวนัฐนิชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๗๘

อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๕ นางสาวมัณฑณารัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๘๙

นางสาววัชมล
นางสาวสริตา
นางสาวกาญจนา
นางสาวจิลลาภัทร

นามสกุล
สิงห์แจ่ม
จันทร์เลื่อน
กลับใจ
ศรีบัว
สรรศรี
ศรีมงคล
สาลี
วรรณสันต์
แสงสาย
จำประสม
ศรีทา
แสนทวีสุข
แสนทวีสุข
มนัส
คำงาม
ต้นทอง
ยงแก้ว
ทองไชย
ลวดทอง
ยืนนาน
รองเย็น
ผลาเลิศ
หลั่งวงค์
ดวงงาม
แสงอาจ
หงษ์เวียงจันทร์
แก้วสุขวัฒนา
เบ้างาม
แก้วกัญญา
รถพรม
สิงหธรรม
สมตน
สัมพะวงค์
ศรีนิล
บุญช่วยเหลือ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๓๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๔

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์อยู่
เด็กหญิงดวงสำราญ แก้วสุริยา
นางสาวปมิตตา บุตรศรี
นางสาวปุณิกา วิไลหอม
นางสาวรินดา
ทะสีมา
นางสาววรรณวิษา บุญเที่ยง
นางสาวศิริลักษณ์ บุญเติม
นางสาวศุภสุตา กอมณี
นางสาวอธิตยา วัจนา
เด็กหญิงเอื้อฤทัย ปากดี
เด็กหญิงจณิสตา มูลเมือง
เด็กหญิงจารุวรรณ มั่นยืน
เด็กหญิงจิฬาภรณ์ พุ่มจันทร์
เด็กหญิงฐิตาพร นามฮุง
เด็กหญิงณัฐศศิ ดอนใหญ่
เด็กหญิงนภัสสร สีลา
เด็กหญิงนิรันตรี ดวงคำ
เด็กหญิงเบญญาภา คำวงษ์
เด็กชายปริวัฒน์ ทองธรรมมา
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ชมภู
เด็กหญิงรสสุคนธ์ นามมนตรี
เด็กหญิงรัตย์ชนาภร สุวรรณกูฏ
เด็กหญิงลวีวรรณ์ รูปสงค์
เด็กหญิงลำไพ ปองสิงห์
เด็กชายวรโชติ พิมพ์ผกา
เด็กหญิงวรดา พันธ์ใหญ่
เด็กหญิงวรรณ์นิษา เสริฐครบุรี
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พึ่งปา
เด็กชายวีรชน
ขันคำ
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญช่วยเหลือ
เด็กหญิงศศิธร คำบุญเรือง
เด็กหญิงศิริกูล สุนารักษ์
เด็กหญิงศิรินญาภัทร ศรีบุระ
เด็กชายศิวกร
ปญญายิ่ง
เด็กชายกิตติวินท์ สายบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดโขงเจียม
วัดสระปทุมมาลัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเขมฐิดา เรืองฤทธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์ มาศรี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๗ เด็กหญิงฐาปนี
คำประภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงณัฐชา
สร้อยคำ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายธนกร
จิตทวี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๐ เด็กชายนำโชค
พูลทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๑ เด็กชายมีโชค
เนตรพงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๒ เด็กชายรัฐพล
ฑีฆะ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๓ เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์พันธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๔ เด็กชายอนุชิต
รักผล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๕ เด็กหญิงอรปรียา แดงทน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๖ เด็กหญิงอาทิตยา ปองงาม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๗ เด็กชายกนกกร ทาบทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงนันทิยา ขุนเณร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงนิศากร บู่คำ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๐ เด็กชายปณณวัฒน์ ดวงงาม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๑ เด็กชายภูริวัฒน์ อนุรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๒ เด็กชายมนัสวี
มาคำ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๓ เด็กชายวายุ
คัดทวี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๔ นางสาวศศิกานต์ สุวะจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๕ เด็กหญิงอัญชิษฐา สุคติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๖ เด็กหญิงอารยา บุญครอบ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๗ เด็กหญิงกรนันท์ สมละออ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๘ เด็กชายกรฤทธิ์ นิลแสนดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงกรุณาพร เจริญสุขร่มเย็น
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๐ เด็กชายกัยชน
แก้วสง่า
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๑ เด็กชายเกรียงไกร บัวสด
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงเกศทิพย์ แม้นศิริ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงเกษกนก ประทุมมา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๔ เด็กหญิงเขมิกา พรมทอง
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๕ เด็กชายจิรวัฒน์ สัจสุวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๖ เด็กชายจิราวิทย์ พุ่มจันทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๗ เด็กชายจีรภัทร บัวแก้ว
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๘ เด็กชายชัยสิทธิ์ เหนือโชติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายชิดตะวัน สังข์ลาว
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ
วัดบ้านค้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชิติพัทธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๑ เด็กหญิงฐิตาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๒ เด็กชายณัฐกุล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๓ เด็กหญิงณัฐณิชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๔ เด็กชายเทพบุตร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๕ เด็กชายธนพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๖ เด็กชายธนวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๗ เด็กหญิงธนัชพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๘ เด็กหญิงธนัชพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๙ เด็กชายธรรมรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงธัญจิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๑ เด็กชายธัญญาวิทย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๒ เด็กหญิงธิดาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๓ เด็กชายธีรโชติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๔ เด็กชายนนทพัทธ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๕ เด็กหญิงนำฝน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๖ เด็กหญิงบงกช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงปฐมพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๘ เด็กหญิงปภัสสร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๖๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๗๙ เด็กหญิงปราณปรียา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๐ เด็กชายปณณวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๒

เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงพรรณษา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงพลอยไพริน

เด็กชายพิทยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๕ เด็กชายพิทยุตม์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายพิพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๗ เด็กหญิงพิยดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๘ เด็กชายพีระศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๙ เด็กชายพุฒิพงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๐ เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๑ เด็กชายภาณุวิชญ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๒ เด็กชายมรุเดช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๓ เด็กหญิงรสิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๔ เด็กชายฤทธิไกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๘๔

นามสกุล

เกิด

ดวงงาม
พละศักดิ์
บุญมั่น
มารญา
อัศพิมพ์
รอดภัย
ยันอินทร์
คำทอง
ฉิมเรือง
วงศ์ปสสา
อุตมะ
วจีสัตย์
เพิ่มดี
ทรัพย์คณารัตน์
สุกาวงค์
เจริญพงษ์
แถลงจิตร
สมพิบูลย์
ละครวงษ์
สุโข
นิปจการสุนทร
ชูรัตน์
แสนทวีสุข
ซึ่งพรม
แสนทวีสุข
นารีรัตน์
งามพงษ์
บัวใหญ่
บัวจูม
ความสวัสดิ์
เฉลิมศรี
สุดถนอม
เรืองโสม
มาลาคำ
ปญญาวุฒิ

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๕๖
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศิวกร

พันธ์คำ
แจ่มจันทร์
ดอนสิงห์
เอื้ออารีวิริยะกิจ
คลาดโรค
ศรีคง
แสนทวีสุข
มากดี
สุทธิกรณ์
ดวงแสนโย
บุญชู
สุขใส
มะลิวัลย์
อภินันทกุล
หงษ์มณี
คณะศรี
วันเพชร
ผ่องราษี
ศรีกู่กา
อุณหสุวรรณ
นามวงศ์ษา
กระจ่างวงค์
งอกงาม
โพธิ์ไชยแสน
หมทอง
ศรีราไชย
นนท์ศิริ
วันหนา
เดชอุดม
จินาพร
แก้วพวง
ศรีสุวรรณ
ยืนนาน
โสภากันต์
จอนกระโทก

อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๔๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๐ เด็กหญิงสายสวรรค์

เด็กหญิงสุภาวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๒ เด็กชายอภินันธนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๑

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๔ เด็กหญิงธัญญารัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงบุณยวีร์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพรธิชา
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพิทวัส

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๖ เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์

เด็กหญิงแพรไหม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๘ เด็กหญิงภัควลัญช์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๙ เด็กหญิงภัทธริดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๐ เด็กหญิงมินตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๑ เด็กชายเมธา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๒ เด็กหญิงลลิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๓ เด็กหญิงวิลาวัลย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๔ เด็กชายศิรศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๕ เด็กหญิงศิรินภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๖ เด็กหญิงสุชาวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๑๗

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๗ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายหฤษฎ์
เด็กหญิงอาทิตติยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ชื่อ

เด็กหญิงอินทิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๑ เด็กหญิงมนัสนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๒ เด็กหญิงพรรณวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๓ เด็กชายอรรถชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๔ เด็กหญิงกันยกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๕ เด็กชายกิตติศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๖ เด็กหญิงจิราภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๗ เด็กชายเจษฎาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๘ เด็กหญิงชาลินี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๙ เด็กชายธนากร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๐ เด็กหญิงนภัสนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๓๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๑ เด็กหญิงประกายดาว
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๔๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๕๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายจรณินทร์
เด็กชายชาติพิชิต
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายพัฒนกฤช
เด็กหญิงรัชณี
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กชายวีรเทพ
เด็กหญิงสุภัตรา
เด็กหญิงอรณี
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงพชรอร
เด็กหญิงพิริญา
เด็กหญิงรัชนี
เด็กชายวรพิพัฒน์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงณัฐิดา

นามสกุล
อินทรุกขา
หงษ์ไชยคำ
เจริญศรี
มาคำ
ไชยเศษ
อำพร
ปญญา
จัตุรงค์
พลศรี
ภักดี
จันทะเจียด
บุญกอง
ดารัตน์
จันทร์เหลือง
เสริมศรี
ศรีพุด
ปริโยทัย
พันธ์ภักดิ์
จันทร์เหลือง
จันทร์เหลือง
ศิลศาสตร์
วันดี
แก้วนิล
พันธ์ภักดิ์
สีทองสุข
คำตา
ฝนคำ
วิศาสตร์
จารุภาค
คณะวงศ์
พลศรี
สุขจันทร์
แก้วนิล
คำปลิว
บุตรดาเพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านค้อ
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๕๖
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ชื่อ

เด็กชายธวัชชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๖ เด็กหญิงปุญญาภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๗ เด็กชายวีราทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๘ เด็กหญิงกิตติยาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๙ เด็กชายณัฐกรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๐ เด็กหญิงบังอร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงนุจรี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงกนกพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๓ เด็กชายกิตติสรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๔ เด็กหญิงนภัสสร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงปรายฝน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๖ เด็กหญิงพรจรัส
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๗ เด็กหญิงรุ่งฤดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๘ เด็กหญิงศุภิสรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๗๙ เด็กชายเศรษฐพงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๐ เด็กหญิงสมฤทัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๑ เด็กชายสิงขร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๒ เด็กหญิงสุกฤตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๓ เด็กหญิงกณิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๖๕

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๔ เด็กหญิงกัญจน์ชญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๖

เด็กชายกันต์กวี
เด็กชายจิรเมธ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายดนยวรรธน์

เด็กชายธราเทพ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๙ เด็กหญิงบุษรินทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงปณิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๑ เด็กหญิงปรัชญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๒ เด็กหญิงปลื้มฤดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๓ เด็กหญิงปาณิศา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๔ เด็กชายพงศธร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๕ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๘๘

อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๕๙๙

เด็กชายภูมิพฤทธิ์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมายมิ้นส์

นามสกุล

เกิด

ฉัตรสุวรรณ
รัตนวัน
อ่อนแพง
แก้วนิล
กองโพธิ์ชัย
พันธ์งาม
เชื้อโชติ
ลุสำเร็จ
จันทรไตรรัตน
โชติสน
สร้อยสน
คำทอง
ปองกา
หมดกรรม
จันตา
ภาคศิริ
แก้วรัตน์
ผิวคำ
กิจคงเศียร
พงศ์ธนาธนินทร
ศิลปชัย
แสนทวีสุข
มุสิกสาร
คุณวงศ์
ชิณสาย
กาบสุวรรณ
บุญชาลี
วิบรรณ์
แจ่มเกตุ
วงศ์สีดา
ผิวทอง
ไวยพจน์
สีดาพันธ์
แสนทวีสุข
ลาคำสาย

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคอแลน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอแลน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร

สังกัดวัด

วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดหนองดุม
วัดเจริญทัศน์
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๐๙
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๑๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๒๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงยุพาพร ผกานนท์
เด็กหญิงรัตน์ติญากร ใจกุศลธรรมกุล
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยนา
เด็กหญิงวรัทยา โพธิ์สม
เด็กชายวรากร กำเนิดสิงห์
เด็กหญิงวาสนา สีมา
เด็กชายวีรวัฒน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ คืนดี
เด็กชายศุภัช
มุสิกสาร
เด็กหญิงสุธิตา ประวาฬ
เด็กหญิงสุพรรษา บุญสืบ
เด็กหญิงอลินรัตน์ นิ่มนวล
เด็กหญิงฉัตรลดา เดชะคำภู
เด็กหญิงธัญชนก สังวาลทอง
เด็กชายธีรเดช ทองลี
เด็กชายวายุ
ศรีจำปา
เด็กหญิงศรศิริ ภาตุบุตร
เด็กชายศรีศักดิ์ วรบุตร
เด็กชายศิวกร
หวังชื่น
เด็กชายสรพัศ สหัสจันทร์
เด็กชายสันต์ประสิทธิ์ ทันธิมา
เด็กชายสิทธิศักดิ์ หาพันนา
เด็กชายสุวิทย์ ปงยศ
เด็กหญิงอรฤดี บุญบัง
เด็กชายอัครพล ขยายวงศ์
เด็กชายนนทวัฒน์ หงษ์กง
เด็กชายศราวุธ ขจรกลิ่น
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีเนตร
เด็กหญิงสาธิตา แสวงวงศ์
เด็กชายสิรภัทร ผลพันธ์
เด็กหญิงสุนิษา สายกนก
เด็กชายอดิศรณ์ วงค์สุทธิ์
เด็กหญิงชลธิชา บัวศรี
เด็กหญิงณัฐชา สินชัย
เด็กชายทินภัทร น้อยวงศ์

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธนาภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๖ เด็กชายปุรนิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๗ เด็กหญิงอินทิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๘ เด็กหญิงปาริชาติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๐ เด็กชายภาณุวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงวิจิตรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงชุติกาญน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๓ เด็กหญิงฐิติยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๓๕

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๔ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กชายภัทรพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๖ เด็กชายระพีพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๗ เด็กหญิงศศิประภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๘ เด็กชายศุภณัฐ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงอังสุมา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงอัมพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงอัมภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๒ เด็กชายอำพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๓ เด็กชายกิตติภณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๔ เด็กชายจิณณธรรม
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๕ เด็กหญิงธนพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๖ เด็กชายธนภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๗ เด็กหญิงสาวิตรี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๘ เด็กหญิงสุนิษา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๕๙ เด็กชายคฑาวุฒ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงณัฐวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๑ เด็กหญิงณัฐวรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๒ เด็กหญิงปาลิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงปยนุช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๔ เด็กหญิงรวิภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๕ เด็กชายวสุพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๖ เด็กชายสิทธิชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๗ เด็กชายอภิสิทธิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๖๙ เด็กหญิงไอรดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๔๕

นามสกุล
ทรัพย์ดก
ศิริมา
ลีทอง
มณีทาป
เบ็ญจรัตน์
เสือทอง
เชิดชู
ศรศิริ
มาเฉลิม
วงษาพล
กองน้อย
นามวิชัย
สองสี
ผลาวงศ์
มูลมั่ง
อุดมแก้ว
อุดมแก้ว
แพงคำศรี
คงตางาม
มานุช
โคตรมณี
ปาระเคน
พรมจารึก
สาระวิทย์
สว่างวงษ์
ศรีวิพันธ์
ผาอินดี
ศุภสุข
เหล่านาค
แพงคำศรี
ดาราคำ
นามวงค์
อิ่มใจ
ดวงดี
อ่อนสีบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
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
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
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ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายเขมนันท์
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายทฤษฎี
เด็กชายธนดล
เด็กชายนนทชัย
เด็กชายพงศกร
เด็กชายสันติ
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายเอกราช
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอัฑฌวัฒน์
เด็กชายคงคา
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กชายมนต์สิทธิ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรัตน์ติกา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิตรทิพย์
เด็กหญิงจุราวดี
เด็กหญิงชมพู่
เด็กหญิงนิรภาดา
เด็กหญิงมัญชุสา
เด็กหญิงสุขศรี

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๗๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๖๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๔

นามสกุล
ชินกธรรม
บุญสุภาพ
ศรีทอง
ทิพมาตร
เหม่ชัยภูมิ
เทียบภักดิ์
นาคนาคา
ไชยฤทธิ์
คุณแสน
จันทาอ่อน
บุญเชิญ
ศรีกระหวัน
พิลารัตน์
เอมรักษา
ธรรมเที่ยง
สมบูรณ์
ปราบภัย
โพธิ์สระ
แห่งหน
พึ่งปา
ปองพิมพ์
ศิริมาตร์
สำเภา
ขยันการ
คำมั่น
แก้วใส
แก้วมี
สายตา
พันธุ์จันทร์
กลิ่นขจร
โคกแปะ
เดชอุดม
ดาน้อย
จันทร์เทพ
ชูคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงอุมากร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๗ เด็กหญิงกัญญรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๘ เด็กชายอนุวรรตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๖

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายระพี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๑ เด็กชายวีรภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๒ เด็กชายวีระพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๓ เด็กหญิงศิริวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๔ เด็กชายศิริวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๕ เด็กหญิงศุภสร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๖ เด็กชายสัณหวัช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๗ เด็กชายสิทธิกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๘ เด็กหญิงสิริวิภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๙ เด็กหญิงสุภาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๐ เด็กชายก้องเกียรติ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๑ เด็กชายกิตติพงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๒ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๓ เด็กชายปณณวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๔ เด็กชายพีรพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๕ เด็กชายรพีพัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๖ เด็กหญิงวรรณภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๑๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๗ เด็กหญิงสุภาลักษณ์

เด็กหญิงศิริพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๙ เด็กชายสุธี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๐ เด็กชายขจรศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๑ เด็กหญิงขวัญเนตร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๓ เด็กชายทินกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๔ เด็กชายธีรศักดิ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๕ เด็กหญิงปาริชาติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๖ เด็กหญิงอัญชลี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๗ เด็กชายเอกรินทร์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๘ เด็กชายกฤตยชญ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๓๙ เด็กชายคุณภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๒๘

นามสกุล
จันทะโชติ
พึ่งปา
ปองพิมพ์
พันธุ์จันทร์
ทนสู้
ถีระพันธ์
จูมทอง
สุโคตร
ปญจภักดี
ดวงบุบผา
แก้วคูณ
วันคำ
กงชัยภูมิ
จำปาโท
ผัดสมุทร
ประนามวงค์
พันธ์เพ็ง
มิ่งมูล
นาคพิทักษ์
สุขหอม
ทองงาม
คำใหม
ปองสิงห์
วงค์พันธ์
อ่างมณี
แสนทวีสุข
ทองผาย
แสนทวีสุข
วีสี
พาสุข
แสนทวีสุข
สิงห์ศิลา
ดวงคำ
โพธิ์สุวรรณ
รูปช้าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
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ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๐ เด็กหญิงจิตติภัทรา

เด็กหญิงเจนจิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๒ เด็กชายณัฐพล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๓ เด็กหญิงณัฐวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๔ เด็กหญิงทิพรดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๕ เด็กชายธีรเดช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๖ เด็กหญิงนัทธ์หทัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๗ เด็กหญิงพรนิภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๘ เด็กชายพิณกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๙ เด็กชายพิทักษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๐ เด็กชายภาณุวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๑ เด็กชายมาณวัฒน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๒ เด็กชายรวีโรจน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๓ เด็กหญิงวรินรำไพ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๔ เด็กชายศตวรรษ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๕ เด็กหญิงสุชัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๖ เด็กหญิงอินธิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๔๑

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๗ เด็กหญิงปทมาภรณ์

เด็กหญิงรจนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๙ เด็กชายจิรายุทธ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๐ เด็กหญิงธวัลรัตน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายพัสกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๒ เด็กหญิงรัชชนก
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๓ เด็กหญิงรัชนี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๔ เด็กชายรัฐภูมิ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๕ เด็กหญิงชุดาภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๖ เด็กชายธีรภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๗ เด็กหญิงเนตรนภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๘ เด็กหญิงภัทรกุล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๖๙ เด็กหญิงรัตติกาล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๐ เด็กหญิงวรางคนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๑ เด็กหญิงลลิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๒ เด็กหญิงกชกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๓ เด็กหญิงเกวลิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๔ เด็กหญิงชฎาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๕๘

นามสกุล
พูนพิน
สีล้วน
ดาลาด
นามวิชา
บุญลือ
จิตรจันทร์
คูณดก
คงทัน
พาสุข
มูลสิน
นามบุญ
หมายสุข
ลมทอง
มาลาวัน
พิจารณ์
ผลขาว
เมฆบุตร
เหล่าจำปา
โคตรกาล
อัจฉฤกษ์
ทองพูลจันทร์
วงศ์คำจันทร์
สุดเต้
ทองมหา
สิงห์สา
คูณตาแสง
ทองคำ
กีตา
ทองอ่อน
ศรีภา
แก้วคำชาติ
พาพะหม
โตภูเขียว
นารีสา
ศิริวร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
วัดมงคลสวรรค์
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กหญิงตรัยรัตน์
เด็กหญิงทิชานัน
เด็กชายธนกร

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๘

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๗๙ เด็กหญิงสุมินทร์ตรา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๘

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงกรกช
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงนนทญา
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงพรนิภา

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๘๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงจตุพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๑ เด็กหญิงจินตนา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๒ เด็กชายชัยเดช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๓ เด็กหญิงญาณิศา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๔ เด็กชายณัฐวัตร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๕ เด็กชายดลภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๖ เด็กชายธนาชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๗ เด็กหญิงธารทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๘ เด็กหญิงปนัดดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๙ เด็กหญิงปรียาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๐ เด็กชายพงศกร

อบ ๔๕๒๖๓/๑๗๙๐

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๑ เด็กชายพงษ์สุวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายอานันท์
นางสาวกัลยาณี
นางสาวจุฬารัตน์
นางสาวดรุณี
นางสาวธนาภา

นามสกุล
คำภาชาติ
ดีเลิศ
สุวรรณศิล
บุดดีวงษ์
สุวรรณมาโจ
พวงจำปา
บุญเชิญ
บุญอาจ
เหมือนมาตร
อารีรมย์
สุทธิสาร
ประทาน
วงค์ขอม
บุตรา
สายลาม
สุกัญ
สายแวว
แขสว่าง
มีมา
เบ้าคำ
สักกะโส
บุดดาเคน
โพธิ์ศรี
เทศนา
ส่งเสริม
พิมบุตร
พิลาทอน
โพธิ์ทัด
ปสสาสิงห์
กองกูล
อาวร
ใจภักดี
พลพงษ์
เกษม
นะกะวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสมิง
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสมิง
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสมิง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสมิง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสมิง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสมิง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระสมิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๐

นางสาวธิดารัตน์
นายธีระ
นางสาวนาราภัทร
นางสาวบุษยมาศ
นางสาวพัชณิดา
นางสาวพิมพ์สุดา
นางสาวแพรพลอย

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๖

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๗ นางสาวลัดดาวรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๑๙

นางสาววรรณรภา
นายศุภกิตติ์

นางสาวศุภลักษณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๑ นางสาวสรนันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๒ นางสาวสิรินทรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๓ นางสาวสุทธิกานต์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๔ นางสาวสุธิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๕ นางสาวเสาวณี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๖ นางสาวอรทัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๗ นางสาวอรพรรณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๘ นางสาวกุลธิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๙ นางสาวจันทร์นภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๐ นางสาวฐิตาภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๑ นายณัฐวัตร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๒ นางสาวนันดร์สิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๓ นางสาวนันท์นภัส
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๔ นางสาวบุณฑริกา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๕ นางสาวปณฑา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๖ นายพงศ์พล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๗ เด็กหญิงพลอยลดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๘ นางสาวรุ่งอรุณ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๓๙ นางสาววรัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๐ นางสาววรานันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๑ เด็กหญิงศรัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๒ นางสาวศิริภัทรษา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๓ นางสาวสาวิตรี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๔ นางสาวสุทธิกานต์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๒๐

นามสกุล
นิโส
แก้วสาลี
วงงาม
แสนพันธ์
แสนหมื่น
นามวิชา
โพนเมือง
พรมตา
ตาดำ
ก่อสุข
แก่นคำ
ชินลา
วรรณเวช
พรมวัน
ศรีภักดี
คุตตะนาม
สุริยา
ศรีษะ
บุญอุ้ย
มนึกคา
จารุแพทย์
คำลุน
แก้วตา
แสนสำโรง
วงศ์แก้ว
แท่งหิน
คำคูณ
ปญญาพอ
แผ่นทอง
บรรเทาทัน
ไพรบึง
ศาตสิน
ทองแปลง
บุญหล่อ
แสนทวีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวสุปราณี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๖ นางสาวสุพัตรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๗ นางสาวอัจฉรียา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๘ เด็กหญิงอาริตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๙ นางสาวอารียา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๐ นางสาวอุไรทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๑ เด็กหญิงกฤษณา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๒ เด็กหญิงจิตรวดี
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงทัศพิชา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงบุณยาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงปภาดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๖ เด็กหญิงปรินทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๗ เด็กหญิงปยะดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงพรนพิน
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงพัชรพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๔๕

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๐ เด็กหญิงพิมพกานต์

เด็กหญิงมณิสรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๒ เด็กหญิงมะลิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๓ เด็กหญิงมุธิตา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๔ เด็กชายยศวงศ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๕ เด็กหญิงวรรณภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๖ เด็กหญิงวีรดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๗ เด็กชายสุธินันท์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๘ เด็กหญิงสุภัทรธิดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๙ เด็กหญิงอภิญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๐ เด็กหญิงอรัญญา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๖๑

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๑ เด็กหญิงอัมพุชินีกร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๒

เด็กชายอัษฏาวุธ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๓ เด็กหญิงอารียาทิพย์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๗๙

นามสกุล
โคตสุวรรณ
ราชรินทร์
บุญคำแสน
ราชัย
ยุทกิจ
ชาดง
ราชรินทร์
บุสรินทร์
เหล็กงาม
ฤทธิมาตร
ประริเตสังข์
ไชยสำแดง
สุนีย์
นันโท
กาศรี
แสงแก้ว
บุญคำแสน
ช่างเหลา
สุทธสน
บุญทศ
เพ็งพาทย์
โคตพงษ์
จันทร์อ่อน
เสาะใส
แสนสิงห์
ทองสุด
บุญกว้าง
วงศ์ม่ัน
พิบูล
จันทะเนตร
บุญคง
คูณคง
พันธ์ยงค์
กาสิทธิ์

เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกวิน
พุ่มจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงพสุธร
เด็กชายพัชรภูมิ
เด็กชายวรพนธ์
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กหญิงวรุณยุพา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงศศิกร
เด็กหญิงศิรินัญยา
เด็กหญิงศิริปยะดา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายอนันตศักดิ์

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๘๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๓
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๔
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๕
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๖
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๗
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๘
อบ ๔๕๒๖๓/๑๘๙๙

อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๐
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๑
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๒
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๓

อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๔ เด็กหญิงแองเจล์ลินา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๕ เด็กหญิงกชทศิกาญจน์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๖ เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์

เด็กหญิงณัฐนิช
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๘ เด็กหญิงพัชราภา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๙ เด็กหญิงรินลดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๐ เด็กหญิงศศิวิมล
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๑ เด็กหญิงอารยา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๒ เด็กหญิงไอรดา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๓ เด็กชายรพีภัทร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๔ เด็กหญิงปยะนันต์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๐๗

นามสกุล
แก้วสาลี
ธันวิมา
ชริต
สวัสดิ์
ประทุมพิมพ์
ศิริภิรมย์
บุญสมัย
บุญครอง
สุขมามอญ
เกษแก้ว
แน่นอุดร
ไชยโอชะ
แก่นทิพย์
จำปาทอง
ศรีมาลา
จันทชิด
สาทำโล
อุปมา
จันทร์สว่าง
มาพรม
สาโล
ทองศรี
บุญยงค์
สุขะทัต
จันทะเกษ
โตไทยะ
อิ่มวิเศษ
จันทร์สวง
พวงจำป
ภูธร
วรรณพันธ์
อักษร
นาคูณ
ชราศรี
บุญกอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดอินทาราม
วัดหนองแต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๕๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวปาริชาต
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๖ นายธีรพงษ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๗ นายสุรชาติ
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๘ นางสาวบุญจิรา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงพรรสิกา
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายเมธาพร
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายวัชรชัย
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงวิลัยภรณ์
อบ ๔๕๒๖๓/๑๙๑๕

นามสกุล
อนุรักษ์เกสร
เทียนหอม
หม้อแก้ว
บุญคุณ
โสมมา
หล่าโพนทัน
สายสิงห์
แฝงเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๕๖
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