
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖,๖๖๓ คน ขาดสอบ ๑,๙๑๕ คน คงสอบ ๔,๗๔๘ คน สอบได้ ๓,๖๕๒ คน สอบตก ๑,๐๙๖ คน (๗๖.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สัมขุนทด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายกิตติรักษ์ โสมศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายชัยณรงค์ มงคงเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายฐิติเชษ หลงน้อย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงณฑิตา สุพร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัฐสุดา ขันทะวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายธนาคาร มีสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายนันทวัฒน์ คนขยัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงนิราภร จริตรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ ยืนนาน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายยงยุทธ์ วงศ์ษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงศรีสุดา อามาตมนตรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสิทธิพล สุพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายสุรชัย สมคะเณย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายอรงค์กร สุพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายไชยวัฒน์ ปญญาวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายกรรชัย ฝายสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายขวัญชัย สุพร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงณัฐชา สุพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัฐยา ศิริกาล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุพร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงพรพรรณ ไวว่อง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สุพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายศุภณัฐ คล่องดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงสวรส คงทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายอดิศรณ์ บำรุงตา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายจุลจักร ทองชุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ไวว่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐวุธ สุพร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ศิริกาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ หลงน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายสมพร ขำคม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงกุลจิรา มีสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายคมพยัคฆ์ สุพร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายชญาณิน พลบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายชัชวาล โพธิสิม

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐพัฒน์ ศรีโยธี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายธนพร กิงเพชร

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธนพล ผ่องแผ่ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายธนพัฒน์ ปญญาวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงนัฐนิชา คนดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แข็งแรง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงปภารินทร์ สุพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพรรณิตา ชาลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงภรณัฐชา อัคศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวรางคณา กงนะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงษวรรญา อนัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสาวิตรี พันหมุด

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุทธิดา สายทากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุภัทรศิริ บุญรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ สุขรี

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายเกียรติชัย ไวว่อง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา สลางสิงห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายสุธินันท์ รูปคม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุพร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐวรา พานทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์ อยู่นาน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายพลกฤษณ์ สุพร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงพัชรี คล่องแคล่ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายพีระภัทร์ สุพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวรุณยุภา เสียงเพราะ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายจิตรกร สุพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ วงศ์นอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงศศิวิมล เรียบเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายศักดา พันธ์หมุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงเต็มฟา สุขรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุญเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายชัยยุทธ เทพมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงณัฐรียา เสนาพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนภาพร ประชานันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายปรวัฒน์ มงคลเกตุ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงศิริวรรณ นามบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายสุภัทร สุพร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ อุทธศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายจักรี แซ่อึง

๊

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงชลดา สมตน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายนรชน บัวหาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายพีรชัย สุพร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงภัทรมน กุลรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายระพีพัฒน์ ศิลาชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายรัฐภูมิ สุพร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายสหรัฐ รัตนวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงทิพาวดี นามบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สุพร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายนพเก้า คำฮด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายนักรบ สมฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุนีย์นาถ สำลี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายอนุชา สุพร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายเรืองอาทร โสมดา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

สุพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ เปาปา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุภาวดี ยุติรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายอำนาจ สุพร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายปรีชา พรมจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายกวินทร์ สุพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงณัฐกมล ดีทับไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่อมพะเนาว์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงดรรชนี คล่องแคล่ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงบุษราคัม ติคำรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงพรทิพย์ สัวบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายภัทรพล แก้วประสาร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงรุ่งฤทัย สุพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายเสกสรรค์ คนเพียร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงญาณี ศรีสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธีรวัตร นาโสก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

เจริญสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายอำมรินทร์ บุญใบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงปภาวดี โทนแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายวิวรรธน์ ลาภามาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายเจษฏาพร สุพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรพา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงศศิประภา เรืองสุขสุด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงวิลาสีณี โพธิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายจักรินทร์ คำรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายกฤษณะ พาชัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายธีระพัฒน์ สีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายพงศกร ทองออน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายนิติวัฒน์ ชัยอาษา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายสุรชัย มังคัง

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายธนเชษฐ์ ผุยคำสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายศรัณยภัทร ธิติโยธิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายภัคพล ตาลหยง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายธนาคิม โคตะทัน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงศศินันท์ ภาคภูมิ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ปรือทอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงศิริกาญณ์ คำปาน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงปริญธิดาพร คำโยธา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงชลดา ธิมาชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงลภัสรดา รัชอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุพิชญนันท์ รัชอินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงณัฏฐิณิชา คำเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงปรียนันท์ กองพิลา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงนันทิยา คตภูธร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงศิรินญา พันธะ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ปนสุวรรณ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงอริศรา เชียงแสน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงยลดา สุกรินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายธนากร โยทาคำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สายแวว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายวรัญู ดีดวงพันธ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายศุภกิจ รัตนเนตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายอดิสร ฐานิตสรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ กาฬหว้า
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงอรไท อังคพนมไพร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงจิรภิญญา จำปา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกรรณ์ณิตา สมประสงค์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ศรีทา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทำเลดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงฉัตรธิดา เกาะสา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงนลัทพร คนยืน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงประกายดาว คำปาน

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ โฉมเฉลา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายชยามร เพียรจิตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงนิภาพร มัดชะนา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงชญานี วงค์อาษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงนารีนาถ จันทรโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขันแข็ง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงรัชนก เมืองโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงภัณฑิลา ทาสีหล้า
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ วัฒนธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๑๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงดวงกมล ทองชุม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงวศินี นุตภิบาล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายไววิทย์ หนุนภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายอานนท์ เสียงลำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายศุภโชค วุฒิรัญญกูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอดิเทพ วรสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายโชคทวี ปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายพิพัฒน์พนม อินผิว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์ศรีทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายอเดชา แพงคำฮัก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วสีชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา เงางาม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงวัลลภา สิงธิมาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนวมลวรรณ แสนวิเศษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำปาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ว่องไว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงศิริญญา รังรส
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงอริสา นามวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายนัฐธพล โสภากัณฑ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายศรนารายณ์ บัวพรหม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีสมบัติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายอนุชา โคตรธรรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายมนต์ตกาล พันหลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายธีรภัทร์ พรมสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายวรายุทธ ไชยโยธา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายณฐกร คำมี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายปยชนิตย์ ศรีหาวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายพัทธนันท์ ตรงเทียง

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สำราญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายวรเชษฐ์ ปาหลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงภิญศิริ ใจเทียง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ชินนะกัม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงยุพเรศ เบญจมาตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงกชกร ชารีไชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงแก้วมณี สุวรรณศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงรมย์นลิน ใจช่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปาริฉัตร สวัสดิทัศน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงพิชญธิดา สุพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงกรรณิกา ปากหวาน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวรัญญา บัวเทพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ หอมสะอาด

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพรรคพล นาโสก

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายนราวิชญ์ คล่องแคล่ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายก้องกิดากร เทพสุรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายธีรภัทร สารวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายคณกร เรืองรวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายอิทธิพล มุ่งร่วมกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายเจษฏา ชืนตา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายภูบดินทร์ ถานผดุง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงณัฐพร อ่อนพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ศรีมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงไข่มุก พัฒนรมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงปริตา ศรีวิชา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงเกศสุดาพร คำนนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงนภัสสร คำรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพรรณิภา แสงกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ นวลปอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงณัฐชา ลือเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชาธิพา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองออน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายทินกร ชาธิพา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายธวัชชัย ศรีสัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ เลียงลำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายปฐมพร อุระ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายภัทรพงษ์ คำสุรินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายภูมินทร์ อุทาวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงวรัทยา พาดขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงวิรดา ศิริบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายสุกริช เพชรรังษี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายสุขขุมรัฐนันท์

ทองออน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสโรชา อุทัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายอิทธิพล เพชรคง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายสิทธิชัย เหมแดง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๑

นางสาวสุกัญญา พิลาสุข
๑๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๒

นางสาววัลญา อุปเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๓

นางสาวช่อทิพย์ ชูศรี
๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๔

นางสาวสาว จันทะคันทา
๓๐/๑๑/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๕

นางสาวพรหมพร พรมเสาร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาวพรภัทรา สกุลไทย
๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๗

นางสาวพัชรียา ชูจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาวอรอุมา พุ่มแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวจำรัส ปาละโค
๐๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาวชัญญา อุดมลาภ

๑๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาววราภรณ์ แสนสุภา
๐๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๒

นางสาวสุพรรณี แสนภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๓

นางจุฑามณี แอ๊คเซ่น
๑๗/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาววิภารัตน์ สายไทย
๐๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๕

นางเกษศิรินทร์ วงศ์กระโซ่
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๖

นางศศิธร ตามสีรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๗

นางสาวธัญจิรา ชุบไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวสุกัญญา มุกธวัตร
๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๕๙

นางบุญพามี ลมงาม
๐๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๐
นางลำไพ สุทธิประภา

๑๔/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๑

นางสาวมณี กิงสงค์

่

๐๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาวสกุณา แก้วประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๓

นางสาวเบญจมาศ อาจเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวสมจิตร วรโยธา
๒๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๕

นางสาวพลรัตน์ อาจวิชัย
๑๔/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๖

นางสาวรุ่งทิวา บุญล้น
๑๕/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๗

นางวิเศษศรี ทองจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๘

นางณี ประทุมเมศร์
๑๖/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๖๙

นางสาวเสาวณี แจ้งสันเทียะ

่

๑๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๐
นางพยอม จันปุม

๐๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวอุบลวรรณ วังคำ
๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๒

นางจันที เขาทอง
๐๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๓

นางนันทะวัน เพชรพิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๔

นางศิวาพร ดีดวงพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวรจนา บุญจูง
๐๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๖

นางสาวนิตยา บุญชอบ
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวกนกอร รูปเรียม

๑๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาวอลิษา คนซือ

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๗๙

นางบุญยู่ พันธ์เขตกิจ
๐๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๐
นางน่าน จำปา

๑๕/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๑

นางทอม คำพิลา
๑๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวอุบลรัตน์ ชาสงวน
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๓

นางสาวเทวี สรรพอาสา
๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๔

นางนาง รูปเหมาะ
๐๘/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๕

นางวงค์ สีทน
๒๔/๐๒/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๖

นางสมจิตร แสนศรี
๐๑/๐๗/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวกษุรี ทองคำพันธุกุล
๑๗/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๘

นางสาวกัลยาณัฏฐ์ เชือวังคำ

้

๒๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๘๙

นางสาวสุพรรษา กรทับทิม
๒๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาววลัยพร ไชยพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๑

นางรานี สกุลเตียว
๓๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๒

นางสาวปริชาติ ดีดวงพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๓

นางธนพร เวียงใต้
๐๘/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๔

นางสาวณัฐชา คนตรง
๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๕

นางสาวนิตยา เชียงขวาง
๓๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๖

นางสาวนงลักษณ์ ชาวนา
๑๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวใจเพ็ด ขุนจันทะ
๑๔/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๘

นางสาวน้อย นาแก
๐๔/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๒๙๙

นางสาวดวงใจ ไชยะราด
๐๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๐
นางหลงมา อุคำพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวกอง สีสะอาด

๐๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๒
นางณัฐเมรีญา อุทโท

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๓
นางสุดใจ คุณสี

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวสมใจ บุญพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นายสิทธิพงษ์ เปรยรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๖
นายกฤษณ์ ดุสิต

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๗
นายสมชัด คนยืน

๑๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๘
นายมโนทัย วิชัยโย

๒๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๐๙
นายวิมลรัตน์ คงโสรส

๒๙/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๐
นายโชคชัย ใจทัศน์

๐๖/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๑

นายประยงค์ หอมเย็น
๒๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๒

นายชัยชนะ กุลสุทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๓

นายรัชตะ กิวิโล

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๔

นายสากล นามปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๕

นายไพโรจน์ มงคลทักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๖

นายบุญส่ง บุญแสนชัย
๐๙/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๗

นายสมควร อุปเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๘

นายกรวิทย์ กงมะฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๑๙

นายกุนธ์พิสิษฐ์ กองลี
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๐
นายสมพงษ์ หาระวงษ์

๐๙/๐๙/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๑

นายใจ เฉิดฉาย
๑๐/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๒

นายสมาน ภูอ่าง
๐๕/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๓

นายสนธยา ภูติโส
๒๖/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๔

นายสดใส พิกุลหอม
๑๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๕

นายฉัตรชัย ยีวาศรี

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๖

นายสุพิน สีหะวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๗

นายเต้ย มีศรี
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๘

นายนที นันผาด
๐๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๒๙

นายสมพร ไชยชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๐
นายประเทศ ศรีขันแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๑

นายวินัย แดงแสงสี
๐๖/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๒

นายหงษ์ทอง พลันสุข
๐๙/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๓

นายแสนคำ คุซิตา
๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๔

นายวิษณุ ธรรมทวี
๑๕/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๕

นายพิพับ แก่นหามูล
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๖

นายก่อเกียรติ วังคะฮาต
๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๗

นายธนาพงษ์ ขันติยะ
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๘

นายเทพวิจักขณ์ จันปุม
๒๗/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๓๙

นายกัมปนาท ทองศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๐
นายศรายุทธ พิบูลย์

๓๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๑

นายสาคร ชำนาญมาก
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๒

นายทวิช เพียรภายลุน
๑๓/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๓

นายปาณชัย มาตรา
๑๕/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๔

นายสมัย อุปสาร
๑๕/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๕

นายพรชัย อาจหาญ
๐๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๖

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ชัยปญญา
๐๘/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๗

นายอมรศักดิ

์

วังคำ
๒๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๘

นายธีระวุธ สาระพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๔๙

นายกรุงศรี โคสขึง
๑๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๐
นายวัยวัฒน์ มูลชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๑

นายเทิดศักดิ

์

ศรีรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๒

นายผาสุข สุทธิชัย
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๓

นายปราโมทย์ ณ กาฬสินธุ์
๐๔/๑๒/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๔

นายวินัย ปญญาบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๕

นายพงษธร บุตรผา
๒๔/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๖

นายทนงศักดิ

์

ราชติกา
๐๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๗

นายเนิน พลอ้ม
๐๕/๐๘/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๘

นายหนูพา พันสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๕๙

นายสุริยา กาญจนลาภ
๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐพล วงษ์ธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

เทพโยธิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงนริศรา กาหาวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายพงศกร แสนทวีสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงพิยะดา เฉวียงหงส์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงรมณียา ปานพรม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสร้อยระย้า ศรีเกษ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงอรพรรณ โนรีรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงกรกนก พรเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงจันทนิภา ศรีขุนเขือง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงสิรินภา อุทาวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธนพงษ์ บุญคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายธเนศพล อ่อนศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายนัฐพงษ์ คงขวัญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงภัทรจาริน คำศรีทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๑ / ๑๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยอาษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงนพรัตน์ กาเผือก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายสุวัฒน์ อุระ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงอัญชลี คำโพธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายเนติพงษ์ มีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายจักรรินทร์ ชาธิพา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงจุฑาสินี ประทุมชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายชาตรี ชาธิพา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายฐานันดร์ บุรีคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายธนงค์ศักดิ

์

ชาธิพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายธนาโชค ชาธิพา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายธาวิน พาดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายปรัชญา อุทาวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายปุญณพัฒน์ รูปเหมาะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชาธิพา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายวรวุฒิ ใจเทียง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงสรินธรณ์ คนดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา จอมพลสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายเกษมศักดิ

์

สำราญจริง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ชาธิพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาธิพา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายนำพุ ชาธิพา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงพิมพ์พร ดีดวงพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายอภิชาติ เขียวสอาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงแวววรรณ สุริยวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงประภัสรา พรมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๑
นายราชันย์ เดชคำภู

๘/๐๓/๒๕๒๕
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ไชยสุริย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายขจรเกียรติ สุวรรณศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

แข็งแรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงศ์ชมภู

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงณฤมล นิคาโม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายณัฐพล บัวเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพัชรีรัตน์ อินานันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายพิษณุ หนูพุ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายวัชรพล ชัยภูมิ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงวาสนา คำโยธา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายศุภกฤต บุญโม๊ะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัชชิมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงสุนันทา ศรศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสุนิพา สุวรรณศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ศรีทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงสุมิตรา ศรศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงอิสริยา โคชขึง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายธนพงษ์ สุวรรณทิพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายนรภัทร์ ภาคภูมิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงนันทิชา เรืองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงนันธิดา ภาคภูมิ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายปฏิพล หมูคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงวิภาดา ภาคภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายศักรินทร์ ปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงสิราภรณ์ สาธุชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายสิริวัฒน์ สุพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุพิญญา สุขใส

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอธิญา ภาคภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายอภินันท์ ค่องชาติง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงอินทิรา แดนศิริมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายเกษมสันต์ ภาคภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายกรณิศ เสนาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ ปญญาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงชุตินันท์ โพธิชัยทอง

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงบุญญิสา ปญญาวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายปริวัตน์ เผ่าพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายรณชัย เชือคำฮด

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายอัตโน คำมุงคุณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงเคลือฟา สุพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงเพียงรดา สุพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา สุพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๓ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงจุฑามณี ปญญาวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงชนิสา ปญญาวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงนันทิตา คนคล่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงพัชราวดี ใจเย็น
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงภาวิณี ศรีแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายเจษฎา สุวรรณทิพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงจันทิมา บุญญาพิทักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ภาคภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายวิทวัส มิงเคน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงชิดชนก คนสัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงธัญวรรณ สุพรธนวัฒน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงพชรพรรณ คอนโพธิศรี

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงภวิณี ศิริกาล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายวัฒนพงศ์ ว่องไว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายกิตติภูมิ รัตนวงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงปริตา เชือคำจันทร์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุพร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงรักษิณา จ้อยสระคู
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงสุนารี คำเมืองแสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงสุนิสา พรำพราย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายอนุสิทธิ

์

เกาะแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงแพรพันธ์ บุญปก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงชาณิดา นพพระแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บำรุงตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายรพีพัฒน์ แสงกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศิริกาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริกาล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ ปญญาวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงชไมพร รูปสอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายธีรภัทร เผือกเพียน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายพีรพล ชาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงภัชราภา โพลำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงมะลิ สาธุชาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงบุษราคัม ปากหวาน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงจิรัชญา ดินวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงณฐมน ชาลือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันรอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ บุญสืบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงวราพร รูปสอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงยลดา รูปสอาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงวนิดา คนกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

อุทาวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายภูริทัต ขัดจะติวะราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายรัทนาพัดณ์ ปดตาชาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อนันตะแวง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ ชาลือ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงนัฐจนันท์ โสมศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายภัทรายุ พันอุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายภาคภูมิ พรหมมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงสุหทัย รูปสอาด
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ มาจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงอริศราภรณ์ คำพิลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายเตชสิทธิ

์

จันทรัศมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายฐิติวัสส์ ภาคภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายณรงค์ชัย จันทากูต

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรมบัวศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐกุล พรมบัวศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐภัทร สิงห์ศร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายกมลศักดิ

์

พันธ์เกียรติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายกฤษฎา ก่อนเกิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มงคลสุภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายปวริศน์ คำพิลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงพลอยสุดา ภูมิลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายฤทธิธิพรรณ

์

มงคลสุภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงศิรประภา ธรรมลีย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงสุภัทรา เชียวชาญ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงอรัญญา อัมโภค
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายอาณัติ อินธุพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ทุนดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายพีระยุทธ แก่นจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ อินทิจ่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มงคลสุภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายเอกรัตน์ มงคลสุภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ตรงเทียง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร มงคลเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงนันทนา มงคลสุภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายปณิธาน เพชรคุ้ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายศรสวรรค์ จันรอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงจันจิรา จันรอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงณภาพร ศักดิดา

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงณัฐนลิน มงคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ปญญาวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพัชรา มงคลสุภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายไมตรี จันกง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายณรานนท์ แสงอรุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ประหยัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงกนกวัลย์ ทองผา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ภาคภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ จันทากูด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงพรทิวา เกลียงวรรณ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายพิชชากร คนเพียร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายภูมินทร์ ลำเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ ทนสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายศิริชัย สิงห์ศร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายสายลม ภูมลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงสุทธิตา เจริญสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายอนุชา อินทร์เฟอย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงแอนนา สิทธิโคตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายกฤษดา ศรแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สิงห์ศร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูมิลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงชลลดา ภูมิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ คนเพียร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงทิฆัมพร สิงห์ศร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายธวัลชัย ชินราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายวีรพงศ์ สิงห์ศร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ อุทาวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงศโรชา บังเกิดฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายเกียรติชัย สิงห์ศร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายเจษฎากร ผาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา นาโสก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายจีรภัทร สายทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงชลธิชา แข็งแรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สุพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ ลำเลิศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายธนรักษ์ คำจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายธีรชาติ ภูมลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงธนพร สิงห์ศร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายวรรตพล ทองผา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายอำพล คนเพียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช คำปน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงนิมนวล

่

เสนาคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายปณณธร โคชขึง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายศรัณยพงศ์ ทับแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงแพรวา โทนทา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงชมพูนุท ทองมหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศักดิเสือ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงพรสิริ ว่องไว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายศักดา เนาคำแพง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

กิจธิป
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันนุมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เอิบอิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายสหัสชัย พันธ์นรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายจตุรภัทร อ่อนสุระทุม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงธัญชนก ทองบ่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงพัชรีพร สุขพะนัส
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงภัทรภร มิขำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายภูมิธกานต์ สายชาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงมนัสชนก ยามีภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงรักชนก มูลพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงวิภาวดี อุระ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงสุนิสา นามโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสุภาพร พาลึก
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสุรพงษ์ คำลือไชย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายอัสมิง ศรีคำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายดิษพงษ์ แสนสุริวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายประพจน์ คำพิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงสุภาพร โทนสัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงธาราวดี พรมบุบผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนัฑธิชา นามโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงวรัญญา แสนวิเศษ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายศุภรัตน์ ชูมณี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายจักรินทร์ พรมสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำพิลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธีรพล ศรีโยหะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีโยหะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงนพธีรา อินทร์อ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายนันทปรีชา คำพิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปราณี ศรีสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงปรียาพร อาทิตย์ตัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ คำมุงคุณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงรุจิรา ปราณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ พรมลิบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงวิยดา คำพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายวีรพงศ์ ครุฑขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายวีระวัฒน์ คำพิลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายสุธี ทองออน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จำเนียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงอภิชยา ธนนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชุ่มฉำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายกิตติพันธ์ อุระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงจันดาลักษณ์ พันมหา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายชนกานต์ เครือพลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายชัยนริน มูลพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงชุติมา อรรคศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงนิรัญญา เมืองโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายบฤงคพ อินทร์อ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงพิพัฒน์ คำพิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงมะณีรัตน์ ภูมิลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงรัตนากรณ์ บุญทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงศศิธร คำพิลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงศิริกัลยา คำพิลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรีวิชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงสุพรรณษา สิงนี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ชัยภูมิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงหัชชพร กลินฟุง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงแววตา วงค์ดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ เหมือนประกาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐพร แก่นกายศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ คำพิลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มูลพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายนครินทร์ สุมาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ทองจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงวิภาวี จำเริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองเถาว์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายศราวุธ คำพิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงอรยา ดวงจิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายอรรถพร พิมพ์โพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอรสา ธาตุวิสัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงนันทนา ศรีสุภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงนิศากร ตานิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๓ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
อุทธวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงพัชริดา ใจสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ โกศัยสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ กงนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายภูมินทร์ สายสุด
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงวนิชา หล้าปวน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีประสงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ คำพิลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงอัจฉริยา คำพิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายเดชากร ศรีมันตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงเมษา กงนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายโชคศิริ บุญเนตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงกนิษฐา คำพิลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงจินดามณี ทองออน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงนฤมล ศรีวงค์ราช
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา คำพิลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๖๙

นายพงศธร แสนสิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีเพชร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายวันชัย สิงลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงสิริยากร กัญญาพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๓

นางสาวรุ่งนภา ไชยพร ๓/๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายผดุงเกรียติ ด้วงพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

หนองหงอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ดีดวงพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พิกุลศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงณัฐธิณี ทางทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อาง่าม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงดวงกมล พิกุลศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ดีดวงพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงนฤมล ศรีวิชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงนันทิตา ดีดวงพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายนิกร ดีดวงพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงนำฝน ดีดวงพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงบุญกรานต์ พูนกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงปนัดดา สาฤาษี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงประภัสสร ดีดวงพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายปณณธร ชาเสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงพิยะดา ดีดวงพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายภาคภูมิ พินิดพาหะนะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อยู่พิทักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ชูประสูตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิกุลศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายสิทธิโชค ราภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสุชาดา สีหาพัฒ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายโตมร รุ่งโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงชลธิชา แสงสา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงปฏิพร รุ่งโรจน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ พันคูณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงอริศรา รุ่งโรจน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายหล่อเลิศ สีสุตะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัชชา คำนนท์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐพล ดีดวงพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายดนุพัฒน์ คำนนท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายทรัพย์มงคล ดีดวงพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายธณากร สิงห์ศร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงปริตา เหล่าเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงปทมวรรณ ดีดวงพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงพรณิภา ดีดวงพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำนนท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงพีรดา ดีดวงพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายศุภัช ครัวกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายสินชัย รุ่งโรจน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงณภัทรจิรา ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย เสน่ห์พูด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธนพล ภูมลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงมุฑิตา ดีดวงพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงวิยะดา โสภาลุน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงสุพัชชา ขันโท
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงสุวิษา จันทะกลม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายอมรเนตร พันธ์หนองหว้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงอัมพร ชะลูด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงอารียา มหาทรัพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงกนิฐา นาควัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แย้มประยงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายคิมหันต์ แก้วหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายชินกร ดีดวงพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงธนิดา โพธิพรม

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงพันธิตรา คำนนท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายอดิษิณ คำนนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีรงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธนภูมิ ทองพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงบุษบา คำนนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงพัฒรินทร์ คำนนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายภูวนาถ ศรีสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายวีรภัทร บุญรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ผหลาผล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงสุปรีดา ดีดวงพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วก่อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายกิตติพัศ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ หมายมี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายชาติชาย วงศรีทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงชาลิสา ประโยชน์มี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงณัฏฐิกา ดีดวงพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐพล ดีดวงพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงณิชาภัทร ดีดวงพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายปรัชญา เหมือนเหลา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำนนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีดวงพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายมณฑาทอง ดีดวงพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงวนิดา เคนท้าว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายวันชาติ โสขุมา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายวีรภัทร เข็มเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายเมฆา ดีดวงพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายกฤษฏา สีดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สมทรัพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องพูน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงญาณีนาถ จำรักษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงตรีสรา พิกุลศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สมพร้อม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายภัควัตร ดีดวงพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายภูธเนศ ชาญสร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายวชิราวุฒิ ดอนประจง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงวิษา รูปเหมาะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงศิราณี ดีดวงพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีดวงพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายอภิเกียรติ กอแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงเนตรชนก ถากงตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายจักรินทร์ ผากา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายชัยธวัช บัวแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงณัฏชริดา สมทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนันธิดา บุตรวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงอรัญญากรณ์

ละลอกนำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงนริศรา ดีดวงพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงทิพประภา ดอกไม้
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงเนตรปรียา โจมคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงกาญจนา พยอม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายวีรภาพ ทีพารัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายวีรเชษฐ์ ต้นบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายศักดิพล

์

บุญทะรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายสิทธิกร อือกงฮะ

๊

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อยู่เย็น
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายไพรัตน์ สาโรจน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงฐิติมา ดีดวงพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จัดไทย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงปรดา โพธิรักษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายพันธ์ธนากร ดีดวงพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายพาณุวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายพีระพงษ์ ดีดวงพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงยุภาพร กุลวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวนิดา บุตทศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงวิจิตรา แสนอุบล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวีรภาพ สุรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายศตายุ ห่วงสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุภัตรา ลอยมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอทิตยา วงษ์พรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอภิชาติ บำรุงภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเบญจมาศ อุ้มบุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคตสะขึง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายจักรินทร์ อนุมาตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายจิรายุ บัวนันต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายชยายส ศรีลาศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงพนิดา พิมพ์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา โคตรสขึง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ โคชขึง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงอภิสมัย พะเวียดรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงอรธิดา ยืนยง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายกรวิทย์ แข็งแรง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงกิตติมา สังข์แก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงชลดา ดีดวงพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายทองมณี แข็งแรง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสนจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายธวัชชัย ตาคำกุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายธวัชชัย แข็งแรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายธีระวัฒน์ วาป
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายนะที พันธ์คูณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายนาวา บุตทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงปอแก้ว บุตรวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญวิเศษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายพายุ คณาโรจน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงรัญชิดา แข็งแรง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน พิกุลศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงศิรประภา ราษฎรติง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ แสนจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๖

นางวีระวรรณ จันปุม
๑๔/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๗

นางสาวสุรัติกา รัตนวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงกณิกา ประดับศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงกมลชนก กุลวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ทันธิมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงจิราพร บริสุทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงญานิดา คูณวันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงลภัสรดา บุตดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงศศิธร สุวรรณพฤฒิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายไตรภพ เบ็ญปรัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงพิยดา พรมเสนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงวิจิตรา แข็.แรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายวิษณุ แข็งแรง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายอธิน อภิรมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงเกวลิน แข็งแรง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายเพชรรัตน์ ทองเภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายจีรพล แสนจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายฉัฐพล ยอดดำเนิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายฐาปนพงศ์ แข็งแรง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล แข็งแรง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริพัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายธนภัทร สุนทรวัต
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงธารารัตน์ แข็งแรง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุริยาภณานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายธีรกานต์ แข็งแรง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายนำเชียว

่

วิเศษขำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงปาริฉัตร พิกุลศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายพงษ์วิทย์ แข็งแรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แข็งแรง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายวีรภัทร เพียรแท้
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงศศิธร กมลรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงห์ธวัช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงสิรินันท์ แข็งแรง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายอชิตพล แข็งแรง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำนนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายอนันต์ดา คำคูณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายอภิชาติ ขันทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายเจฎษรินทร์ ลำเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา โคตรสขึง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายเสรี แข็งแรง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงนิโลบล ว่องไว
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงปริยากร ใจสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อัมโพด

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา คำมุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา โพธิสาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงดุสิตา กงนะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายธีรภัทร สุขอนันต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงศิรินทรา ภูกันหา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงสุธิดา วาป
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายสุริยา ศรีษะโม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายอดิเทพ กงนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงอรัญญา คำพิลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอัยญริน กงนะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงอารยา กงนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงปยะวรรณ กงนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงอัญชลิตา กงนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายจักรี หล้าชล
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงวรรณษา กงนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงกรรณิกา ทองชิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมวิชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ บับพาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายภูธเนตร มงคลสุภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายศราวุธ คนดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงศิริขวัญ วงษ์ใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุพัสสรา ยศศรียา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายไตรรักษ์ แข็งแรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายกิตติภพ คนซือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา กองทุ่งมน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงณันนภรณ์ สิงห์ศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงธารารัตน์ ชาธิพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายปฏิพล คงพูน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายปรเมษฐ์ คนเพียร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายพงษ์ อัมโพด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงฤดีรัตน์ พรมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุระ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงเกวรินทร์ สุวรรณศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายเนติ สมภารเพียง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายณัฐภัทร แสนวิเศษ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายปรวัชน์ สวัสดิวงไชย

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงรุ่งรดา คำโยธา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายอนุชิต ภูมิลา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงอภัสรา ทองออน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงภานุมาส อุทาวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายวัชรพล จันสองแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พันธ์คูณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองออน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงนาถญา ศิลฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ม้าเฒ่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา กงนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายนิธิกร กงนะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงวนิดา พานเชียงสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ศรีประสงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงชลธิชา รูปดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายชัชพงษ์ กงนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ แสงบุญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงภานรินทร์ แสงบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายภูริ พรมวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายระวิภาส ใจเทียง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายวีรยุทธ บุดดีกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงสิริญากร ชาธิพา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงเพชรากรณ์ ไชยสุนันท์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายกฤตภัค โคตรนาแก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกัลยา อุปพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ กลางประพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงจิรัชยา พรมมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงธัญชนก คนเพียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงนรภัทร พละหงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวรนุช รัตนเนตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงสินาภรณ์ ระนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงแพรวนภา อุทาวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายคุณากร ศรีหาวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงจุฑามาส เสียงใส

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายธนดล พ่อศรียา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงนริศรา ใจเอือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงพชรพร วาป
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ จำชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายพัชระพงษ์ ศรีสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายโยนาธาน ไชยจำนงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงโสรียา ภาดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงศศิภา ทองออน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายกฤษฎา นามศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธนาวัฒน์ ผาสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงปณิธิดา แสงศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงพรนิภา ทองอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายพัชระ ดวนเคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายภูวนาจ ทองมหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงชุติมา อุระ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โพสิม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายภาคภูมิ บัวมิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงวรรณิศา ทวีโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ราชนุวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงศศิพร ทองออน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงเนตรดาว ชาธิพา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ มณีวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูจันทึก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงนริศรา ลองทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงปนัดดา มูลศรีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงประภาพร ใจหาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงประภาวิน ทองผา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชาลี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เหล่าสินชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายพงศกรณ์ อ่อนชาผิว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ผันผ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ กันยะดอย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงสุนิสา ชัยสงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงอรัญญา สิงห์สุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คนดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อุระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงชนกนันท์ มณีวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงชลิตา ศรีเมฆ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงชุติมา มณีวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พรหมมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินปทุมทิพย์

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คงประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อุคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธฤต กลินหอม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายนฤเบส ปญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงประภัสสร บาลลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงพลอยมณี กมลผ่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงมลชญา ค่อมชาติง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ลงระกำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงลัดดา อุระ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงลีลาวดี บุญรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายศักดิพล

์

พงษ์วิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปญญา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงแพรไพลิน พลสงคราม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๕ เด็กชายบุญเจริญรุ่งเรือง

ปญญา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายภควัฒน์ ชาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสิริภัชชา อุคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายเจษฎากร มังมา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายเอกราช ชาธิพา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงกชพร เขจรนารถ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายบรรพต ปนชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ธาดา กลินปทุมทิพย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายภาณุ พรรณา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุพร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาลี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายชนาธิป พรมบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สาขันโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายณรงค์กรณ์ เสนาพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ พาษี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรงเทียง

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายธนาพัฒน์ อุระ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงวรรณภา ภูมิลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงวริศรา สุพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายวีรัช อุระ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ตรงเทียง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงธาวิตา ชาวดร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงนริศรา พาษี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงพิยดา ปญญา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงมนทกานต์ เบญมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงลลิตา สิงห์ศร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายเพชรรัตน์ ชาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายกฤษดนัย ศรีสุทโธ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายชัชพล วาป
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายธีรภัทร นุภักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายนันทกร จำนงค์สุก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายปุระชัย พ่อธานี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธนวัต จงราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพรพิมล ชาลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สุพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงสุริวิภา อัคศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงกัลยา มงคลสุภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงข้าวขวัญ คนดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายณัชพล พังคี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี ใจเทียง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ ทองมหา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงปนิดา อัมโภค
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายพงศกร สิงห์สุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณมงคล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายพิศาล สุพร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงมนัสวีร์ คำพิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงมลทการณ์ บุญมาก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงวรรณษา คำพิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายสิทธินนท์ มณีวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายอติรุจ มณีวัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง2 วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงปฏิมา บับพาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พลศรีเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงวิลาวรรย์ ต้นจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเติม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงอัญชลิกา สลางสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงเกวริน บับพาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงชนันภรณ์ บับพาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๔ เด็กหญิงนรินทราทิพย์
เสน่ห์พูด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงประภารัต ตราชูชาติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงพูริดา บับพาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายภูวเนตร เบ็ญจมาตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายวิศิษฏ์ เบิกขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงอรกมล พันธ์ไชยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บับพาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงชลลดา บับพาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงนิตยา นาโสก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายพนาสน ไขกันหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงพัชรพร บับพาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายภาณุชิต นนทิจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายวสันต์ บับภาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงศรินนา บับพาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายศิริพงษ์ บับพาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บับพาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ บับพาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์ชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงภิญญดา อุปญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงกฤษณา คำมุงคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงกุลยา กองเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พ่อธานี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงจินฎารัตน์ คำลือไชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนวิเศษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ รักไทย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายณรงค์ชัย วัคคี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คำมุงคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงณัฐมน แสนวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงทัศนีย์ รักไทย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงทิพวรรณ คำปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เนาคำแพง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายนันทกร ใจสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงนันท์นภัส หมืนศรี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ใจสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ เสริมแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงปนนารีย์ ข่ายสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายพนม น่านโพธิศรี

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายพัฒนพงศ์ แช่มงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ใจสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายมลตระกานต์ คำลือไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายมานพ คำลือชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายยศธร พาลึก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายยุวรัตน์ ยุวะพรหม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายรัฐวิฑูรย์ คำมุงคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงรัตนาพร รูปดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนวิเศษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายฤทธิเดช โสดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายวรเทพ บุญวาล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมอวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรวิเศษ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ พันธุพาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายสนธยา คำมุงคุณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสายสมร โกมล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงสุภนิดา ขยายดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายสุริยันต์ ยืนพุทธา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนวิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงอินทิรา โสดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายเจษฎา รูปคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงเมวดี อาจดวงดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงไทยศิล มิตรารุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายไพรัช จันทร์อากาศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงไอลดา ทะนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา พาลึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำมุงคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายกรินทร์ สุดตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ รูปดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขานเพราะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงจิราลักษณ์ เมืองโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงชญารัตน์ ทองโสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ใจช่วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายฐิติกร กาญจนศร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงณัชชา รูปงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายณัฐดนัย ไพคำนาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายทิวานนท์ วงชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายธนพจน์ ทวีโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายธนศักดิ

์

สิงห์ศร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายธนาวุธ ถนอมสัตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงธนิดา จรูญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายธีรพล คำมุงคุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายธีระพงศ์ แว่นศิลา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีบุรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงนราทิพย์ พรมอวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงปภัสษร พันธุพาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายพชรพล เมืองโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงพรรณนารา วงค์ไชยา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา สิงทองทราย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ แสนวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายภควัต ขันทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงภัทรสุดา ภู่พานิช
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงมัสยา สุคำภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงรจนา อุ่นไชย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงรัตนพร ทองพัว

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายลิขิต ประสงค์คำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงวรินดา กงสะเด็น
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายวันชนะ ทิพย์มณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายวีระยุทธ โคตรคำตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงศรัณยา โสสุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำลือชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงศิริกานดา ศรีประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงสิรินญา ภูมิลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายอณุวัตร ศาลาแดง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงอภิญญา ทองจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงอภินันท์ ชูรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายอรรถพล รูปสอาด
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายอานนท์ วิทักขะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงอารียา วรรคคี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๒
เด็กชายเทพประทาน จันทร์ปุม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงเนตรชนก โพธิธารินทร์

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำมุงคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๕ เด็กหญิงเพ็ญประภาภรณ์

พันธะบาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๖

นายเอกนรินทร์ โสดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงกนกนภา ภู่พานิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายกฤษดา เข้าใจการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงจริยา ปญญายิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๔ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายจัตตุรงค์ ใจช่วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงค์กระโซ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายจิรายุทธ พาลึก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายดุสิต แสนวิเศษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายธวัช โสดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายนลธวัตร คำลือไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายบัณฑิต มูลพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายพยัคฆ์ กัณหา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงมยุรี โสดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายยศธนาพันธ์ บุญวาล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงวราลักษณ์ คำมุงคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทองเภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงวิจิตรตรา ใจสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายสรณ์ชัย ศรีสมุทร
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุชาดา นินทะราช
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุดธิดา โสดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุนิตา กงนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ เมืองโคตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอพัชชา ชาพิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงอลีนา ชัยสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงอำพร เมืองโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายอินธรัตน์ คำลือชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายเจษฎา สีจันดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๔

นางสาวกนกวรรณ คำลือชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๖

นายกฤต บุญวาร
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๗

นายณัฐพล เพ็งทองหลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๘

นางสาวทิพย์ธิดา คำมุงคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๐๙

นายธนากร ไชยวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๐

นางสาวธัญญารัตน์ สีจันดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวธาราทิพย์ รูปงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงนริศรา สีจันดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๓

นางสาวนฤมล ปทวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนัฐชรินทร์ รูปดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๕

นางสาวปรินธร เข็มพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๖

นายพงษ์ศธร พันธุพาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงพรชิตา ชาลือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๘

นางสาวพรรณชิดา เสนาช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวพัชรินทร์ รูปงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงมาลี อนันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวศิริโสภา กาญจนศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๒

นางสาวสุดาภรณ์ แสนวิเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงสุธิตา ใจสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวอธิตยา ทะนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงอนัญลักษณ์

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๖

นายอนุรักษ์ ใจสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๗

นายอัฐชัย บุญรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวเยาวลักษณ์ พันพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวแก้วมณี โสดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๐

นางสาวกัณฐิกา รูปดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวจารุวรรณ รูปงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๒

นายณัฐวุฒิ ทารส
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๓

นายธนากร คำมุงคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๔

นางสาวนันธิดา เงินจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๕

นางสาวนันธิภา สุพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวนิรันรัตน์ จันทร์ศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวประภาพร เหง้าละคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๘

นางสาวปอรรัตน์ รักแพง
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๓๙

นางสาวมณีรัตน์ อุมงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๐

นางสาวมุกรินทร์ มองบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๑

นางสาวลลิตา คนเพียร
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๒

นางสาววรรณภา สร้อยคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๓

นายวีระพล แสนวิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๔

นางสาววไลภรณ์ ศรีสมุทร
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๕

นางสาวศิริญญา โสดา
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๖

นางสาวศิริวรรณ ยุวะพรหม
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๗

นายอัศวิน รูปงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๘

นางสาวเกือกมล

้

โสดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๔๙

นางสาวเยาวเรศ แสนวิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๐

นางสาวกัญญารัตน์ ใจสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๑
นางสาวณัฐวรกาญจน์

ไชยบัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๒

นายธนาวัฒน์ เมืองโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๓

นายพรประเสริฐ หมืนศรี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวมณีนุช สวัสดิวงศ์ไชย

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๕

นางสาววิลัยวรรณ ชาพิลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๖

นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๗

นายอนุชา ศรีประสงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวอนุธิดา เทียนปุระ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๕๙

นายอนุวัฒน์ พรมอินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๐

นางสาวอัญมณี ศรีบุระ
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๑

นายไชยสิทธิ

์

สิงห์คำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๒

นางสาวสุพรรณษา บุญธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๓

นายอนุชา พิเคราะห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๔

นายสวิตต์ ราชิวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวรวิภา ศรีวะวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๖

นางสาวจิราพร พิลาธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๓๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวสุพัตรา คนอาจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๘

นางสาวบังอร แก้ววิเศษ
๑๒/๐๑/๒๕๓๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๖๙

นายไอศวรรย์ แย้มขวัญยืน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๐

นายณัฐพล โคตรล่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวขนิษฐา พระสาวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๒

นางจันทา อัญฤาชัย
๒๒/๐๔/๒๔๙๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๓

นางศรีวิลัย ดาลัย
๑๔/๑๑/๒๕๐๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๔

นายจักรกฤษณ์ สมตน
๑๒/๐๘/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๕

นายเกรียงศักดิ

์

สุริยวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๖

นายประจักรชัย สมหวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๗

นางสาวจันทร์จิรา เสียงลำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวสายฝน จันทโคตร
๑๖/๐๔/๒๕๒๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๗๙

นายทรงศักด์ คำคูณ
๐๓/๐๕/๒๕๓๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๐

นายอนุรักษ์ แข็งแรง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๑

นายอานนท์ ติยะโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาวสุกัญญา โมตันตสุทธิ

์

๑๔/๖/๒๕๒๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายกายพงษ์ ปนเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายชนันนัทธ์ ติดใจดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เจือกรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายธนพล พันโกฎิ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายธนภัทร วงศ์คำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายนิติกร จันทรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ มังกะเทศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายวรชิต คล่องดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายสิทธิโชค อุมงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

รูปเหมาะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงอมลวรรณ ลานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายชญาน์วัต สุพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายณัฐกร สมจิตต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกมลนิต พยอม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายจรัณชัย มาศประสงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ ผายพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงชุติมา ดอกบัว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายณรงกร สุวรรณศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายณวัฒน์ ไกยวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายทวีชัย สาลีศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ คล่องดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงนาตทญา บรรจง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ คนเพียร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายปณิธาน รัชอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงปพิชญา เอฟวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายพงษธรณ์ ผายพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงพิชญธิดา ประไพเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงพิยดา อินปาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขำคม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายวชิระ สายหยุด
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงวดีรัตนา รูปคม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงวนิดา รัตนะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายวรภพ คันทะลือ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวริณีย์ ดวงโสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงวรินธร รัชอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ ตีสถิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายวีรภัทร คำพิลา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิริตา ภูมลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายสันสกฤษ แก้วดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสิรินทร รัชอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงสิริภัทร รวยสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงอารยา โมฆรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แสนไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงกรรญา บรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ พิลึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ ราชาชาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๓
เด็กหญิงกัญญ์ตินันท์ สินงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายกันตพงศ์ เตือยชาวนา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงกันตพิชญ์ ชืนวิเศษ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุริยะกมล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เวียงกมล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงกาญพิชา ภักดีราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงกีรณา โยราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายขจิตพันธ์ ทองแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เดชโม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ชำนาญกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิรัชยา รัชอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงจิราวดี เสียงลำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปดตาเทสัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ละครไทย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงชริดา สมมิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงชลิตา ชัยโยชยณัฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงชวิศา พยอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงชัญญานุช โคตพัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายชินวัตร มะลิวัลย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตรงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สัญจร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายณัฏฐกิตต์ สิริพัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสาพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุทกิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

นามบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายณัฐชัย อุคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงณัฐชา ใจอ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พะนิรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายณัฐภูมิ พยอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สมน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายณัฐวุธ ศรีสาพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงณิชากร คนคล่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายทศพล สุวรรณไตรย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายธนกฤต บุตรดีวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายธนพล ศรีหาวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายธนพล โคกแปะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงธนัชญา โลคลัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงธนาวัลย์ ตรงดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายธวัธชัย รัตนพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงธัญกร บุดดีเหมือน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายธีระพล คนขยัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงนราพร ผิวขำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายนราวิชญ์ สมปุก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงนรีพร อาจหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายนฤภัททร์ สุพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงนัฐริกา ภูมลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงนันท์จิตรา ขำคม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงนิตยา บุตรดีขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ชุมเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงปนัดดา วรรณสถิตย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อาจวิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีโบราณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีหาวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงปยะธิดา โคตรพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายปยะพงษ์ พยอม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงพนิดา ผิวขำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงพรธิตรา เชือคำจันทร์

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๑
เด็กหญิงพรรณณิษา แหลมไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายพฤกษพล ศรีหาจักร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงพิมญาฎา สอนสะอาด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายพีรัช ชินภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ วังคะฮาต
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายภูริพัฒน์ คนเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงมญชุ์ปริยา แก้วกิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงมรกต สุวรรณเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงมานิตา ศรีสาพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงมุฑิตา หลาบคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายยศทกรณ์ คนหมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงยุพาวรรณ เการัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงรสิตา ฤทธิวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายวรกมล รอบคอบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายวราเมธ คนหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงวิภาวี แก้วดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงวิลาสินี เสียงหวาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีหาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงศศิปรีญา สาลีศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายศศิวรรณ ทวีโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงศิริกานต์ แสงแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงศิริพันธ์ ธรรมนิยม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ภูมิลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงศุดารัตน์ สุพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงสุชาดา ก้อนคำตัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงสุดา แสงนาโก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา พลสนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายส่งศักดิ

์

นอมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายหลักชัย บุตรดีวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายอดินันท์ บุญรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงอัญญาลักษ์ ถวิลการ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุตดีวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายอานนท์ สุวรรณไตรย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ยืนยัง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๕
เด็กชายเกริกการัณย์ ชูทิพย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วุฒิวรพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงณัฐญาดา มงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงพรนภา หร่ายขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๒๙

นางกรรณิการ์ สุระเสียง
๐๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๐

นางสุวพร แสนโสม
๓๐/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นางอำนวย อาจวิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกาดแก้ว บุตรวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงจิรัตน์ติกาลน์

ศรีบุรมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงจุรีเกศ สุวรรณไตรย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงชาลิษา สุวรรณไตรย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงชุติมา เสียงลำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงฐิติยา เสียงลำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายธนพล กองไธสงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายปยะวัฒน์ เกษร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงมานิตา สิทธิเกษร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายศุภกร สุวรรณไตรย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุวรรณไตรย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายอนุชา อุปญญ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายอวิรุทธ์ เสียงลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายกฤษฎา บุตรมงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายคมชาญ สุวรรณพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายจตุรวิทย์ วังคะฮาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุวรรณไตรย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๐

นายฐิติวัสส์ ผิวขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เสน่ห์วงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เสียงลำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ดวงมณี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงภาวิณี อินทรไชยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

แสนโสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายวัชรพงศ์ ประสีระเตสัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวิจิตรา อุปญญ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายศิรชัช วังคะฮาต
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายศิวาฑิตย์ เสียงลำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายสิทธิกาญจน์ เนืองตุ้ย

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ เสียงลำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงสุภาพร อุปญญ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายอภิเชษฐ สุภาพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๔

นางสาวกนกนิภา อาจหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๕

นางสาวกนกวรรณ สิงคเสลิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๖

นายกฤษณะ อุปญญ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๗

นายกำธร กุลวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๘

นายกิตติศักดิ

์

อุปญญ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๖๙

นางสาวจิฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๐

นางสาวจิราพร อุ่นอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๑

นายณภัทร สวัสดิวงศ์ไชย

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๒

นายณัฐวุฒิ ผิวขำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๓

นายต่อลาภ แก้วสุวรรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๔

นางสาวธิดาเทพ น้อยชิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๕

นายธีรภัทร์ บัวขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๖

นายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๗

นายยุทธนา วังคะฮาต
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๘

นายรัฐพล จันดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๗๙

นางสาวรัตนาพร เสียงลำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๐

นายลิขิต พึงตัว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๑

นายวัชรพงษ์ วังคะฮาต
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๒

นางสาวศรีสุดา นิละปะกะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๓

นายศักดิธัช วังคะฮาต
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๔

นางสาวศิริณภา เสียงลำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๕

นางสาวศุภรการณ์ ผิวขำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๖

นายสันติ บุญทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๗

นางสาวสุดาพร พูลเพิม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๘

นางสาวสุทธิตา สุวรรณไตรย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๘๙

นางสาวสุภัทรา เสียงลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๐

นางสาวอทิตยา พวงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๑

นายอภิสิทธิ

์

อุปญญ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๒

นางสาวอรินทร์ยา ผิวขำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๓

นางสาวอาทิตยา สุวรรณมงคล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๔

นางสาวอุทุมพร คนซือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๕

นายเกรียงไกร ศรีเฉลิม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๖

นายเกียรติภูมิ แสนโสม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๗

นางสาวเขมอัปสร กุลวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาวเจนจิรา อุปญญ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๔๙๙

นางสาวกนกวรรณ ดวงมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๐
นางสาวกวินธิดา สุวรรณศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๑

นางสาวกัลยา สุวรรณไตรย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๒

นายคุณวุฒิ เสียงลำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๓

นางสาวจินตหรา สุวรรณไตรย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๔

นายจิรายุทธ ผิวขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๕

นายชนาธิป ด่านวันดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๖

นายณัฐพงศ์ พูลเพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๗

นางสาวธนภรณ์ อาจวิชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๘

นายธนากรณ์ วังคะฮาต
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๐๙

นางสาวธาราดา ชัยมุงคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๐

นางสาวนงลักษณ์ อาจวิชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๑

นางสาวพรนภา รัตนวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๒

นางสาวพิชฎาพร ผิวขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๓

นายพิพัฒน์ สุวรรณไตรย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวภัทราพร อุปญญ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๕

นายภานุวัตร จันปุม
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๖

นายภาพตะวัน สุระเสียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๗

นายภูวนาจ ผิวขำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๘

นายรัฐธรรมนูญ แสนสุภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๑๙

นายฤทธิเดช อุปญญ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาววรัญญา ผิวขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๑

นางสาววิชุดา อุปญญ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๒

นายวิสิทธ์ศักดิ

์

อุปญญ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๓

นางสาววิไรภรณ์ คำน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๔

นายศราวุฒิ วังคะฮาต

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๕

นางสาวศิริพร วังคะฮาต
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๖

นางสาวสถาพร น้อยชิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๗

นายสหัสวรรษ สุวรรณไตรย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๘

นายสุทธิพจน์ นนทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๒๙

นางสาวสุนันฑา ผิวขำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๐
นางสาวสุวรรณารักษ์ สุวรรณไตรย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๑

นายอดิศร มีแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๒

นายอภิเดช วังคะฮาต
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๓

นางสาวเกษศิรินทร์ สุวรรณไตรย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวเจนจิรา กาวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๕

นายเจษภพ คำศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๖

นางสาวกมลรัตน์ เสน่ห์วงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๗

นางสาวกรรณิการ์ คนซือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๘

นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณไตรย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๓๙

นายกฤษฎา คำฮด
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๐

นายกิตติศักดิ

์

คนซือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๑

นายคมไผ่ เมืองฮาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวจุฑามาศ วังคะฮาต
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวชฎาพร สุวรรณไตรย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวชฎาพร เสียงลำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวชลธิชา พาลึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวชลธิชา อินไชยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวชลาลัย อินไชยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๘

นายฐาปกร แก้วสุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาวณัฐฐาพร สุวรรณไตรย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๐

นายธนวัฒน์ ผิวขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๑

นายธวัชชัย อุปญญ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๒
นางสาวนาตยาภรณ์ เสียงลำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๓

นางสาวนุชรีญา สุวรรณไตรย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๔

นายปญญา เลียงลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๕

นางสาวปยะดา ตรงดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๖

นางสาวพรสุดา ผิวขำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวพิมพ์นิภา ศรีหาจักร
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๘
นางสาวภัทรนรินทร์ สุวรรณไตรย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๕๙

นางสาวภัทราภรณ์ ฤทธิไธสง

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๐

นางสาวมิตรอารีย์ แสนโสม
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๑

นางสาวรัตน์ดามาศ กุลวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๒

นางสาวรามนารี อุปญญ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๓

นายวธัญู แสนสุภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๔

นายวรวิทย์ สุวรรณไตรย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๕

นายวรวุฒิ ผิวขำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาววรัญญา พยอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๗

นางสาววราภรณ์ อุปญญ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๘

นายวิธวินท์ สมสือ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๖๙

นายศฤงคาร เสียงลำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๐

นางสาวศิริญญา เสียงลำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๑

นางสาวสุวนันท์ แผ่นไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๒

นายอนุชิน นาดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๓

นายอมรินทร์ อุปญญ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๔

นางสาวอัจฉริยา สุวรรณไตรย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๕

นางสาวอาทิสา เมืองวัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๖

นายเกรียงไกร วังคะฮาต
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๗

นางสาวแพรวรรณ สีมาศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๘
นางสาวแพรวาภรณ์ จันทะคาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองขาว

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงจินตนา ทะไครกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงชวินนุช ครึมค้างพลู

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงชาลิสา พ่อขันชาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงปวีณา พรสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงปานิศา สิทธิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายยศกร คูณศิริกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เชือขาวพิมพ์

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงลินนา คนเพียร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงวณิดา สินเธาว์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ สุพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงสิริสา ลือจันดา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงสุกานดา สุพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงอัษฏาภรณ์ สาธุชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายอิทธิพล ยืนนาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายโชติมณี รัตนจิรังกรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายไตรภพ สุพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงณิชกานต์ พิมพิค่อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายกรรณภัทร เบ็ญมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เบญมาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงชลิตา สุพร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายณัฐดนัย สลางสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงณัฐรุจา แก้วแสนทิพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วังโคตรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงทัศนีญา จันทร์สด
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ห้วยทราย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายปณิธาน บุรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายปรัชญารักษ์ แสนโสม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงปรียาพร ปากหวาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงปทมา สลางสิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงปทมาพร เบญมาตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงปยฉัตร เบญมาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ เสียงลำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เบญมาตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงพีรญา ลุสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายภูรินทร์ อำไพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายรัชพล เบ็ญมาตย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงวรรณพร สุวรรณมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงศรินธร เสียงลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงศศิธร เบญมาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงศิริอาภา ดังไธสง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสรวิศ ใจแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงสุวิสาข์ ปากหวาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอนิวัต บุสุวะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอาญาดา เสียงลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายจิรพันธ์ ห้วยทราย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายชินวัตร เสียงลำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ โนนสามารถ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายวัชรพล สมจิตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ห้วยทราย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ ห้วยทราย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวศราวดี เบญมาตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๒

นายเปรมศักดิ

์

หนองแคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวสุธิดา เสียงหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๔

นางสาวชัญญา อุปญญ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๕

นายดนุนันท์ กลางประพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๖

นายดำรงรักษ์ กลางประพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๗

นางสาวยุวากร เสียงหวาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๘
นางสาวแพรวพรรณ เบญมาตย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกนกณัฐ บุตดีวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงกนกพชร ดีเรือน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายกรภัทร ซีแพง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา กองแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ น้อยศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจิราภร แม้นศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงชนัญญา อุทธศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตอนนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายตรีพัชร วรรณสถิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธรรมนิตย์ จันรอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายนนทกร อุปญญ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายนนทนันท์ แก้วดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงนภัส ทองเฟอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนันฑกา ศรีสาพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงนาตาชา พุตบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงนิชานันท์ ขำคม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ไชยประเทศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงผกาวดี วาป
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงพรนภา คล่องดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายพรมพิทักษ์ บุตรวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพัชราภา บับพาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายพัฒนชัย สุขรี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ อาจหาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงมัชฌิมา คล่องแคล่ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายยืนยง ภูสีน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงรพีพรรณ อวิรุทธพาณิชย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงวริศรา วังคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์แดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายศุภกร ก้อนคำตัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงศุภาภิรมณ์ สายหยุด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสุปราณี สุภาพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สลางสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีบุรมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายองศา ก้อนคำตัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายอภิรัตน์ ปทวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงอัมรา พยอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายเจษฏา บรรจง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รัตนวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายไพศาล ยุวะวาสน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงกัลยา บับพาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีหาวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงคณิตา ผิวขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงจิราพร ผายพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ตรงดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายจุตินันต์ สุระวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงชลทิชา ลำใยงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายณภัทร คล่องแคล่ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายดนัย รัตนวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายทินกร พลวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายธนบดี ภูจำนงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงธนวรรณ พันธุ์พรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงธิวนันท์ สุภาพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายนครินทร์ คล่องดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายนนทการณ์ รัตนวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมเหลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายนรัชชา แอบกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายนฤสรณ์ บุญรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนลิน คล่องดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงนิชกานต์ ใจมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงนิภาพร แกัวบุญตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สครรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายปฎิภาณ บับพาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายพลพล ประวิงวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายพัทธะดน คนหมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายพันลภ น้อยชิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายพิริยะ โคตรสุโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายพีรพงษ์ เสียงเพราะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงภัชรา กองทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ สุพร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ อุปคุณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายยสินทร คนหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงรัชนีกร สายทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายฤชากร อามาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

สุวรรณมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงลภัลรดา ทองบัลลังก์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงลลิตา สุขรี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวิชญ์พล แซ่ตัง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายศักดิศรี

์

นิยมชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รูปคม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีสาพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายศุภณัฐ บรรจง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายสราวุธ เบญมาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ในจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีหาวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุวิมล แสนวงศ์สิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอนวัช ภูสิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอนุรักษ์ คนเพียร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอรปรียา ศรีหาวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายอรรถพร วังคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ คล่องแคล่ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายเกียรติคุณ ชูทิพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายเนตรปกรณ์ บับภาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงเอมมิกา คนหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ รอบคอบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงชณิตดา บัวกล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงชมพูนุท รืนภาคเดช

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาวขาว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ตรงดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายณัฐชัย คนเพียร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายณัฐพล สุขรี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพล แสงปาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงณัฐรียา สุภาพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายธนากร คนเพียร
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงธิมาพร บรรจง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงนีนลัดดา ใจมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงนุชธิฏา เสียงเพราะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายบุญญสิทธิ

์

บุญรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงบุษรา โลนะลุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรีหาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงพิชชาพร พยอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์วัน ลุนหล้า
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี บับพาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงมานิตา ยลพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายรังสฤษฎ์ รูปเหมาะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงรัชนีกร พันธ์พรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงลูกศร สันลักษณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงวรากร ศรีสุภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายวัชรพล สุขรี

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงวันนิวา ผิวผ่อง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ สุขรี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงสิริมา ภูมลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุธิดา ช่วยจำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา แดงมีศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงสุเมธิณี ตรงดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายอดินันท์ วินิตสินธุ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายอนวัต ทองขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอัครพล คนกล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๘
เด็กหญิงอาริยาภรณ์ โคตรพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอารียา วังคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายอินทร์ธร พรรณา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงเกษแก้ว ธนะจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายเฉลิมชัย สุภาพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีสาพันธุ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายเอลาวัฒน์ กกแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวกรรณิการ์ จูมแพง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๖

นายจตุพรชัย ใจบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๗

นายจักรภัทร ละครไทย
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๘

นางสาวจิตอารีย์ ผลเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ บุรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๐

นางสาวณัฐกมล ศรีบุรมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๑

นางสาวนิตา สุพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๒

นางสาวนุศรา ศรีบุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงบุญยนุช อยู่สุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๔

นายพงศธร ปทธบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๕

นางสาวพนิดา สุวรรณมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๖

นางสาวพัชลี สีดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๗

นายพันแสง น้อยชิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๘

นายภาณุพงศ์ บับภาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๘๙

นายภาณุพงษ์ บุตรดีวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๐

นายภาณุวัฒน์ คล่องแคล่ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๑

นายภูเดช นามจันทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๒

นายราชภัฏ เมืองโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ คนหาญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงวาสิตา สุวรรณไตรย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๕

นายวุฒินันท์ ขำคม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๖

นางสาวศลิษา สุภาพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พึงตา

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ วังคะฮาต
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายศุภกิจ เพชรชนากร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงสิมิลัน กะหยี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๑

นางสาวสิริกุล สุขอร่าม
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๒

นางสาวสุทธิกานต์ ไชยทองศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๓

นางสาวสุนิกร ยืนยัง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๔

นายอดิศร ศรีหาวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงอารีญา บรรจง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๖

นายเจษฏา ปญญาบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๗

นางสาวเมวดี จูมแพง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๘

นางสาวแสงอรุณ ศรีสุภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๐๙

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยนต์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๐

นางสาวจินันทา ศิลพูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๑

นางสาวจิรพาภรณ์ แก้วมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๒

นางสาวฉันทิศา ภูมิลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๓

นางสาวณัฐรินีย์ ศรีฟา
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๔

นางสาวธนัญญา สีดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๕

นายธีรพงศ์ ศรีบุรมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๖

นางสาวนุชนาจ สุภาพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๗

นางสาวบุญฑริกา คล่องดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๘

นายปรัชญา สวัสดิวงศ์ชัย

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๑๙

นางสาวพวงเพชร สุภาพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๐

นายมัทธิว นาโสก

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๑

นางสาวมุธิตา สุภาพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๒

นางสาวรติยากร เทียมไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๓

นางสาวรัชนีกร จูมแพง
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๔

นางสาวรัตน์ชนก หุนสุวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๕

นายฤทธิภูมิ ผิวสู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๖

นางสาววรรณิษา ศิริเลิศสมบูรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๗

นายวัชระ ศรีบุรมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๘

นายวีรเชษฐ์ เสียงลำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๒๙

นางสาวศรวณีย์ พยอม
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๐

นางสาวศศิธร ศรีพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๑

นางสาวศิรดา สุภาพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๒

นางสาวศิริลักษณ์ โคตรหลักเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๓

นายศิริวัตร แก้วดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๔

นางสาวสริตา ศรีสุภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๕

นางสาวสายบัว สุพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๖

นางสาวสุธิดา สุภาพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๗

นางสาวสุวรรณี ศรีหาวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๘

นางสาวสุวิมล โพนสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๓๙

นายอิทธิพล อุทกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๐

นางสาวกมลรัตน์ คล่องดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๑

นางสาวขวัญชนก รูปคม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๒

นายจักรพรรค์ รัตนวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๓

นางสาวจารุภา แก้วรากมุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๔

นางสาวจุฑามาศ สุพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๕

นางสาวชลดา พยอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๖

นางสาวณภัฏฬฎา กองกมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๗

นายณรงค์เพชร ศรีสุภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๘

นางสาวณัฐกิตติ

์

กุลสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๔๙

นางสาวณัฐจนันท์ เปยมประชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๐

นางสาวณัฐติภรณ์ รัตนวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๑

นางสาวณัฐธิดา พันธ์ทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๒

นายณัฐพงศ์ ยืนยัง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๓

นายณัฐวุฒิ สายทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๔

นายณัฐวุฒิ อุปแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๕

นางสาวธนชพร ฤทธิวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๖

นายธรรพ์ณธร ไชยทองศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๗

นางสาวธาริณี ฉิมเกร็ด
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๘

นางสาวนัยนา พลสนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๕๙

นายปฏิภาณ แซ่เจีย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๐

นางสาวประวีณา ฤทธิวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๑

นางสาวผกา หอมเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๒

นางสาวพรนภา คนขยัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๓

นางสาวพัชราภรณ์ ดืมโชค

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๔

นายพีรณัฐ ใหญ่สิงห์บุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๕

นายภาณุวัฒน์ บุตรดีวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๖

นายมัยทรินทร์ บับพาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๗

นางสาวยิงลักษณ์

่

สอนภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๘

นางสาวรจนา ศรีหาวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๖๙

นายรณชัย พยอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๐

นายรัตนพงษ์ บับพาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๑

นางสาวลลิตา สุภาพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๒

นางสาวลิปการ์ รืนภาคเดช

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๓

นายวิษณุ ศรีสาพันธุ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๔

นายวุฒิภัทร สุวรรณมงคล
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๕

นายสหรัธ ศรีลารัก
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๖

นายสิทธิชัย บุญจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวสุพรรษา ประดิษฐค่าย
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๘

นายสุพล พยอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๗๙

นางสาวสุพิชญา รัตนวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๐

นายอักษฎา ศรีหาวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๑

นายอัศวเดช สินทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๒

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

วงษ์โสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๓

นายไพศาล แก้ววิลัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายกิตติพงษ์ นานอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายคฑาวุธ รัตนวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายณัฐพร รัตนวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายณิชพงศ์ พยอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงนลินพร ผองเริญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ขัติยะมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายภาณุเดช พูลศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายสราวุธ ขัติยะมาตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุภิตา พยอม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงสุลิตา ทะนงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงอาภารัตน์ พยอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเกวลิน นามบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๗ เด็กหญิงเปรมศิริประภา

รัตนวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายณัฐดนัย สุพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

รัตนวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายรชฏ นามบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายสุปญญา ผาเปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายทศพร ปรีดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายวรายุทธ พยอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายชัพวิชญ์ ดวงขันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายธนากร หนูเนตร
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายธีรภัทร รอบคอบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายวีรเดช ศรีสาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายสุดท้าย อาจหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงสุธิตา เทพโกศล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงอัญชลี ศรีหาวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

สำราญรืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายอนุรักษ์ โคตรหลักเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงปฐวีกานต์ ผายพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอนงค์นาถ คนคล่อง ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๖

นางสาวจิรประภา พิมพงษ์ ๗/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายอภิรัฐ เนินแสง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายเขตขัณฑ์ บัวโรย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายสุริยา คล่องแคล่ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงอัจฉรา ยอดสังวาลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงชาลิณี แก้วดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายนพรุทธ สิงห์ขันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงเอมมิกา หมืนพรมมา

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงฐิติพร คนขยัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๖
เด็กหญิงพัชริญาภรณ์

อรรถมาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพิชัย รัตนวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงสุจินตา เพียตุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ปราบพาล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงนำค้าง ภูละคร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงปยะนันท์ โสมะคุณานนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายกนกพล ชฎารส
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงกาญจนา คนหาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายจักรไชย จอดพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายชญานนท์ โคตรสุโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงทิพย์ภาดา อามาตย์มนตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายธนพล บุญส่ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

โคตรพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงปฏิมา โคตรสุโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สุวรรณมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คนตรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงกนกพร เชือคำฮด

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงจิราพร สาธุชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนดล สีสันงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ คนหาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายนันทวัฒน์ เลาะหะนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงประวีณา รัตนวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงปานกมล คำนึงผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายภักดิพล คล่องดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายยุทธนา คนตรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงวิภา พุทธจักร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงศิราวรรณ พลวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสตรีรัตน์ มุ่งหมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ สีดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายอวิโรจน์ รัตนวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายเริงชัย ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงเอมิกา ไชยพิมมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เทียนพานทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงกมุทพร คะประเวช
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงกัณนิกา คนคล่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงกุลสตรี เวชกามา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงจันทิมา ตรงดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงจิราพรรณ์ สีสันงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายชนสรณ์ รัตพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงชนันพร โสนายะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายธีระพงษ์ คนกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายนพรัตน์ รัชอินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงบัวเงิน คนหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายปฎิหาริย์ คนคล่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายภูธเนตร ปญญาวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงมณฑิรา คนกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงมะลิสา สุพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี คำมุงคุณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คนคล่อง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๕

นางสาววณัฐฌา บุตรดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงวาริน อินโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ นันหมืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงสนธิญา ไทยทวี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายอธิชา สุขรี

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงอนัญญา หิริโกกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงอพัชชา คนคล่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอภิชาติ เสียงเพราะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงอัมรินทร์ สุวรรณมงคล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงไพลิน คนคล่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๕

นายกิตติศักดิ

์

โคตรสุโพธื

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๖

นางสาวบัว วิชัยดิษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๗

นายศิริชัย อินโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๘

นางสาวศิรินทรา คนหาญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๘๙

นายสิทธิศักดิ

์

สุพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ขันแข็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๑

นางสาวกัญญารัตน์ พลวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๒

นางสาวกาญจนา ชาวนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๓

นางสาวชณัฎดา พุทธจักร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๔

นางสาวชไมพร ทิพย์รัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๕

นางสาวณัฐธิดา พิมพ์พงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๖

นางสาวทาริกา จันทร์อนันต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๗

นายธนายุทธ พิมพ์น้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๘

นายนันทวัฒน์ แสนสุภาอาพร
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๑๙๙๙

นายปฏิภาณ ศรีเข่ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๐
นายปฐวี คนกล้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๑
นายปติพงษ์ ปองโล่ห์

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๒
นายภคพล สุวรรณมงคล

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๓
นายภัทรศัย สุพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๔
นางสาวมลฑิตา ใจงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๕
นางสาวลาวัณย์ สุวรรณพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๖
นางสาวศศิวิมล ใจมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๗
นายสิทธิศักดิ

์

คนตรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๘
นางสาวเขมปภัสสร สีดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๐๙
นางสาวแก้วทิพย์ คล่องแคล่ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๐
นางสาวนภเกตน์ คำแสนโคตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๑

นางสาวนวลจิรา ทองลำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๒

นางสาวปาวีณา ศรีหนองห้าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๓

นางสาวลักขณา ผ่องแผ้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๔

นางสาววัชโรบล คนหาญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ คนคล่อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๖

นางสาวสุดาพร วิชุมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๗

นายสุรจิตร สุขรี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงศิริมล โคตรสุโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ทบประดิษฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงชาลิสา สุขกุมภาพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ขันธ์ช่วย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงณัฐริณีย์ พิมพ์น้อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายประกาศิต ยืนยัง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงประภัสสร บุญหนัก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงรัตน์ติญาพร คนขยัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ บุตรดีวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงอัญชลี โสนายะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายเดชนรินทร์ คนขยัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี ผิวจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายนัตพงษ์ ฆ้องเม็ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงอารีญา วรรณแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายธนโชติ ชืนมัจฉา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงธัชพรรณ พรชัยกิตติ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายธีรเทพ ยืนยัง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ผู้ให้พร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงปรางทิพย์ แข็งแรง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายฤทธิพล ปทวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๘ เด็กชายอนันต์ประทีป
ยืนยัง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ยืนยัง

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายวัฒนากรณ์ จารแก่น

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงศิริวรรณ เวียงสิมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายไกรวิทย์ คนขยัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยืนยัง

่

๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายธิรพันธ์ เวียงสิมา
๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ผลเลขา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา ประเสริฐลาภ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใคร่ครวญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายปยะพงษ์ ภูมิจันดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงวศินี พันธ์หมุด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงศิรประภา แก้วดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงศิริลักษ์ คนเพียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงศุภานันท์ บุญรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงอทิตยา จำป
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงเกตศิณีย์ สุพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายดนุสรณ์ ปากหวาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายนที ขำคม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ คนคล่อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงอรุณวดี กลีบฉวี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายชนะชัย พันนุมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายราชประชา แสงสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำนงธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ตรงดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงหยดฝน สีดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงพรรณสมร คนเทียง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงพันลดา ตรงดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายอภินันท์ วรรณทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายธราเทพ ภาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงครองขวัญ ทานรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายดนัย เกษี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ตรีพาทย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงนภาพร รูปเหมาะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงนฤมล พันธ์มิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงฟาใส รูปเหมาะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายภูบดินทร์ พยอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงยุวดี บัวใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายฤทธิชัย รัตนวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงวรัชยา นะเจ๊ะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงวิลาสินี โคตรพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายวีรพล รูปเหมาะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายอนุชิต ยืนยง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ผิวขำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายสันติ คำอาทิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายอนุวรรต แก้วดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงณฤดี ศรีหาวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พิณทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

รัตนวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายธนาวัฒน์ สว่างรุ่ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เขียวศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีสุภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายสุเมธ รูปเหมาะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายศิวาวุธ พิมพ์ดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายอัครเดช สมจิตต์ชอบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงกฤติมา ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธนะดี ศรีมาชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงประกายดาว ใจทัด

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงรัตนา บุญเชย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายศุภกิตต์ วุฒิงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายสุทธินันท์ อุณวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงอนุชธิดา เลิศสงคราม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงอนุธิตา จันทร์เตีย

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายอรรคเดช ใจทัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายอานันทศักดิ

์

ใจทัศน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายอิทธิพล ลินทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงนิชกานต์ ใจทัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา คนไว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายกิตติภูมิ อินธิบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงกุลธิดา โคตอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อซอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายทวีชัย คนไว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงนภัทรสร ใจทัศน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายนฤเบศ อินธิบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงฟุงหญิง แซ่อึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงภาวินี นันทพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ เกิดทวี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา มาลัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายอรรคพล บุระวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงอริสรา เกกาฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายเก่งเฮง แซ่อึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินธิบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงชนาพร โคตรตีหวี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายชาญณรงค์ สีมาชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงพลอยชมภู บุญธิพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายวัฒน์ธนะ พัฒนโชติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสิรินุช อุตโรกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ขัติเตชะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายสุภเวช ผิวทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงปรีญาภัทร ใจทัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงวนิดา ใจทัศน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายศราวุฒิ คำลือฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา ครำกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงอักษรา ใจทัศน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายเกษม พันทะปว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายณัชพล ปริหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงนิตยา ใจทัศน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงมุทิตา ซาเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภา บันตะบอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี ใจทัศน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงเมธาวดี สิงห์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงยุวดี จันใด
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงลลิตวดี ต่อซอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายเทพบวร สวัสดิพันธ์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายภูวนาถ พงษ์เพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายสหพันธ์ จิตจง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสิรภพ ทานคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายหิรัญ จำปาพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงอภิญญา ตาเทพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอิทธิกร ส่องแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงเกวลิน สิงห์โตทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ใจทัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมปต
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายพีรพงศ์ แพงกัลยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงภัคชญานิศ วรวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงภัทราวดี สุเทวี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงอภิชา ทำมะเก่
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินธิบุตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา นาอุดม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงทิพญาดา สารจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายธนวิชญ์ กุลวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงธิติมา มาวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนันทพร นันทมาตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงปาริชาด โพธิทัด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงพิมพ์พศิกา บุษะมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายภีระพัฒน์ บุพชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายมงคล สร้อยภาพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายรัตนกร คณาชอบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงสวิตตา สาระติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงสุรารักษ์ นาสา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พระสุนิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

อุ้มบุญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๒
เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองขาว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงกัญญาณี คำนนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงณภัทร สืบราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฐพร ไตรยวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

เพ็งพิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ พันทะปว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายพงศ์วิศิษฏ์ ใจทัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงพินันทา ใจทัศน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงมุกดารัตน์ เกณฑ์สองคร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายวราวุฒิ ครองบุญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายวุฒิชัย ปุกจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายศรวัส วงษ์แสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์โพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตรสขึง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงอัญชลีพรภ์ เดชอุดร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สุภพินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงเอมมิกา ตาระบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายไชยธพล ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงดวงทิพย์ แสนศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภูผิวขำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ย่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุชาดา พันทะบิว
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงสุวรรณณา เนตรวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๓ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงอรุณี ภักดิยุทธ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายอัครพงค์ โคชขึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ นิลดำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงนันทยา ต่อชอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายอิสรพงษ์ อบนวล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายชินวัตร บุญผง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายธนากร คล่องดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อัตติพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายธีรเทพ บุทธิจักร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรหมวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงพรธีรา บุทธิจักร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายพรรษา บุทธิจักร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงมะลิษา บุทธิจักร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงรุจิรา พรมวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงรุ้งนภา เมืองจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงวันวิสา บุทธิจักร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายศรชนก จิตรเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายอภินันท์ กมลรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายอรรถพร บุทธิจักร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายอังกฤษ คะเนนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงเอือการย์

้

สุพินิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๖
เด็กชายกรชนกาญจน์

ซาผู
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายกฤชณัท บัณฑิตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงขวัญชนก ขวานอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายคเณศ แดงบุตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงจินต์จุฑา บุทธิจักร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงชัชนันท์ ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายชินวัตร ศรีลาศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงณิชานันท์ มาวงแหวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายนัฐพงค์ บุทธิจักร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงปริศนา หลักหาญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงปยะธิดา รอบคอบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงพิยดา บุทธิจักร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายพิเชษฐ์ ซาเสน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงพุทธรักษา บุดดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายภัทรพล คำภิธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ เสียงเพราะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายวุฒินันท์ พรมกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีทองแดง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายจิรวิทย์ ซาเสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงชลนิดา แสงทับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงฐิติพร นครแจ้ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงณัฐติกาล ลังเพีย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายธนพล พลสังข์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงบุญยวีย์ พรหมวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงปนัดดา คนยืน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงประกายดาว สังฆะณา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายพชร มณีเลิศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุษดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ซาเสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี บุทธิจักร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายรัฐติพงษ์ ชุมนุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงวัชรี อุณวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงศรวิภา บุทธิจักร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เพ็ญพาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ซาเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงเมทราวดี ทางวิมล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายเสรีชน เพ็ญพาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายกฤษณะ หมูนดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงขวัญตา จันทร์หา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายชนาธิป ใจตรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายชัยอนันต์ มูลศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายชินวัตร บุทธิจักร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงชุติมา พิกุลศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงชุลีวรรณ คนไว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนยะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายนัฐปกรณ์ พิกุลศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายบรรลือ สีคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายวัชรพล รอบคอบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงอรีนา อุ่นชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายชัยสิทธ์ พร้อมไทสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายณัฏฐาพันธ์ พันทะปว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงณัฐชยา มาวงแหวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุทธิจักร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายทิวากร สุนทรวิภาค
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธำมะรงค์ ยืนยง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายธีรภัทร คำมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายนนทพัทธ์ คนยืน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงนิจชนันท์ บุทธิจักร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ศรีลาศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงพัชราภา ทองใบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายมนตรี ชะนวนกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงรุ่งธิดา จิตรเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายฤทธิไกร ทำนุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายศรรักษ์ บุทธิจักร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุทธิจักร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายอรรถพล อ่อนภู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงจันทร์วิณี อัตติพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงชุติมา โนรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายวัชรพล เดชดวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงศิริกันยา อินทร์พรหม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๗ เด็กหญิงศิริประภาภรณ์
บุทธิจักร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายศุภกร โอสถศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

มณีสาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ วัดอรัญญาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ คนยง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายคชาณัน คนยง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ คนไว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงชลิตา ยาพระจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายชาครินทร์ บุญศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายชินดนัย อุประ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายณภัทรสธร อุปเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงธนาวรรณ กฤษณานุวัตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายนพเก้า แข็งแรง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงบุญศิริญาณี คนไว

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงปวีณา อาจทุมมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงปยะพร คนไว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงพิชญาพร คนไว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คนไว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงลำธาร จ่าผาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายสิทธิชัย คนไว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา คนยง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายสุระ อุประ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงอารียา ใจทัศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงอโณทัย คนไว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายกิตติภูมิ แข็งแรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุประ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงจิราภร พลอยพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายชยกร จันทร์หนัก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร คนไว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงณัฐชยา มะลิงาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงปทุมทิพย์ คนไว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงพรพิมล แสนเสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงพัชราภา คนไว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายอภิภพ ใจทัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายเทิดมงคล อุณวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงเปรมรญา จำปาฝน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงกฤติยา คนไว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงกุลปรียา คนยง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงขัวญจิรา คนไว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงจีราวรรณ คนไว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงชุดาภา ทองเชิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นนท์ตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ พลนุรักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงบุหลัน คนไว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงปณิตตา คนไว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายปญญา ราชมาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายปยะ กล้าหาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายพงษ์อมร ปองคำไหล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงพัสน์นันท์ คนไว
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายมนูญศักดิ

์

คนไว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายวรัญู คำแสนพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายวัชรวุฒิ ซาเสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายวันโชค จันทะเวช
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงวารุณี ใจซือ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงวิญดา ประกิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงศศิประภา คนไว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสาวิตรี กุตารักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงสุพัทรา คนไว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายสุริยา จ่าผาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ คนไว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงอรพรรณ ดีดวงพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงเอมมิกา คนไว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายกฤติพล คนไว
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนไว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คนไว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายจุลจักร สายหล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาพระจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงทิชา พลอยพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงนำฝน คนไว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงปนัดดา อาดุลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายประพจน์ อุประ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ยาพระจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

เทียมทัศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายยศกร นันทพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายวรวุฒิ คนไว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงวราพรรณ จันทากูต

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงวาลินีย์ อุณวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงเพ็ญศิริ อุประ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายกฤษฎา เหลากลม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

คำวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จำปา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองเภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายชัยนรินทร์ แซ่โม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงทัศนา ไขสีดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายธนาวุฒิ สวาทนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงประภัสสร งามวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงเนตรนภา ตาคำชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

คนยง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายสุวัฒน์ คนไว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมเสนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิดาภา พรหมเสนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงณัฐริกา พรหมเสนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธีรภัทร ว่องไว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธีราศักดิ

์

ปลืมใจ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ซาผู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงวลัยพร พรหมเสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายวัชรากร พรหมเสนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายวายุ ผาอุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงวิภาวี เซียงฉิน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงศิวพร เทียมบัณฑิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายศุภโชค เจือจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสุทธิภัทร พรหมเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายอภิศร พรหมเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงอริสา ซาเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงเบญศิริ ไร่สงวน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายเรืองวุฒิ บุทธิจักร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงโลอิส วงษ์โพธิสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา อุณวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรหมเสนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงจิตรกัญญา ไวมาตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงณิชากร จันทร์เสวก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายธนพล พรหมเสนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงธิดาวดี บุญครอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายนวมินทร์ เหล่าอบมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายปญจพล พรหมเสนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงพัณณิตา โพธิไทรย์

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายสุภกิณห์ พรหมเสนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงสุภาพร อาสาวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงเปรมมิกา อ้นอุระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงใบไผ่ ซาผู
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ นารีนุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พรหมเสนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

โคตรสุโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงพรทิวา พรหมเสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายพันธกานต์ เทียมบัณฑิตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ไชยคูณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงศิวพร กุลวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ไตรยพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงอรนุช แข็งแรง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายอัครพล พิกุลศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พรหมเสนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงอุดมพร ปยมณีกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายเจษฎา พรหมเสนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงเมธาวี ขันแข็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ พรหมเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายธนากร พรหมเสนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายสิทธิชัย พรหมเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ ปาวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงอรณี ปริปุรณะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายเกษฎา เหล่าอบมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายเอกนรินทร์ กลีบกลางดอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลึก
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายเกรียงไกร ประถม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๐

นายเดชดำรง ตุระซอง
๑๓/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๑

นางสาวกฤษณา ศรีลาศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๒

นางสาวชุติมณฑน์ บุทธิจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๓

นางสาวณัฐกานต์ ปริปุรณะ

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๔

นางสาวทิฆัมพร อินทรวิเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๕

นางรัตนพร บรรลุพร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๖

นางวิภาพร เรืองเรือ

่

๑๒/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๗

นายศุภชัย เวียงสิมา
๒๑/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๘

นายเปรมปรีชา ใจตรง
๑๐/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกนกพร ศรีมูลเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายวัชรพล ยืนยง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ เรืองสังข์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายกนต์ธร คนยืน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายจักรินทร์ คนยืน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คนยืน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายธนกร คนยืน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงนฤมล เสียงลำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนฤมล ใจตรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงนุชริญา คนยืน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา คนยืน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายศุพลวัฒน์ ดีผักแว่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายอานนท์ ทะวีทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายเอกกมล คนยืน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

กมลรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ พันทะปว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายชินวัตร โคชขึง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายฐิติวัสส์ คนยืน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายธนกฤต ขันแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายนนทกร โคตรธิสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงนลินนิภา พิกุลศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงวรานุช คนยืน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายวีระชัย คนยืน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายอนันต์ แก้วจินดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงญาณภัทร คนยืน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายดนุพล เผ่าเพ็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทัพผดุง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายธีระพล คนยืน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงน้องอนงค์ โคชขึง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ โคชขึง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายกรวิทย์ พิกุลศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายนนทพัทธ์ มัลละยัติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายนภัทร สังชาตรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงนาราภัทร คำพิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงบุณยานุช ใจตรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงปาณิศา พิกุลศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงรัชนีกร พิกุลศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงศริษา โพธิไทรย์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงอพัชนิภา ขำเปรืองเดช

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายอภิราม แข็งแรง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายเสกสรร โคตรสขึง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายณัฐชนน สุขแสวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธรายุทธ พรหมเสนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายปฎิพล คำโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีลาศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงอริญา วัชเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายเพชรมงคล พิกุลศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ ซาเสน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายคงฤทธิ

์

สุขส่ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายชนะเกียรติ ชะนะธร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงนิรมล ผลหว้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงบุษยมาศ ซาเสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

วงค์โพธิสาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงประวรรณา นนท์พละ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายประวิตร ซาเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ซาเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายพงศภร บุทธิจักร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายพลวัต ซาเสน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายพัชรินทร์ คนยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายภาณุ ผานัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงวิสุดา คณาโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายศิริวิวัฒน์ บุทธิจักร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสิริกัลยา ซาเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสุจิตตา ทุมมามูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายสุริยเดช คนเพียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายสุเทพ สกุลไทย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงอภิชญา ซาเสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายโชคชัย สกุลไทย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายไชยนิวัตร ซาเสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๒ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายจักริน ซาเสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ซาเสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายนครินทร์ ซาเสน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงปาลิตา อรมาตย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายธนภัทร์ พรมเวียร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงปานระภี จันทพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ พิมพ์นัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงกุลธิดา จันทามาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงกุลรัตน์ เสียงเย็น
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงขวัญฤดี บุญจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายคุณากร ปญญาดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงงามศิริ หาวัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยืนยง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสียงเย็น
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายตะวัน คนยง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายตะวัน สอนสุด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงทิติยา ไวยพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายธนากร บุญมัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายธาวิน ยืนยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงนนท์ธิยา บุญนาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายปรีชา จันทร์แดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายปรีดา จันทร์แดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงภัทราวดี รุ่งโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดีดวงพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงวรรณ์วิสา สายเลือดไทย
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายวัชรพล คนยืน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงวิภวาดี ซาเสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายวีระพันธ์ แก้วดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงกณิกนันต์ ไวยะพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงกิตติมาพร ซาเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพ์ศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงตรีผกา รุ่งโรจน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายธนพร อาจศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงนฤตา กันหาปอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา กุณโฮง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๓ / ๑๐๕

้
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มห ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายอนุพงศ์ ศิลาวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เสียงเพราะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายอัครพล โพธิไทรย์

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายเสกสรร โคษขึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายจตุภูมิ คนยืน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายนรากร รัตนวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายพาโชค โคตรสขึง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายวิศรุต จันทมาตย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ อาจหาญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายโกศล รุ่งโรจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงมณีวรรณ บุทธิจักร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงมลณิชา ไชยยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๘

นายชาญชัย ยืนยง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายธนากร รุ่งโรจน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายปาริชาติ ยืนยัง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ดีดวงพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงจิราวรรณ กมลรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงกฤติกา โคตรสขึง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา โล่ห์คำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงชนดา โพธิไทรย์

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงณุชจิรา คนไว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงทิพย์นภา แก้วโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายธวัชชัย พิกุลศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายนวพล แสงปาก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ พิกุลศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

พิกุลศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงมานิตา ปญญาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงวรกมล โคชขึง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวัชรินทร์ ไชยายงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงศรัญญา โคตรสะขึง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงศศิธร ศรีโยหะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายสุดทีรัก

่

พิกุลศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายเรวัต พิกุลศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายจักรกฤษ บุตรดาเวียง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงจุฬาพร พิกุลศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชนินทร์ แสนจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงดารุณี มาฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ราชิวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสนทวีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงนภารัตน์ นามวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายนิติภูมิ นำกำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายพงศกร พิกุลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายพงษ์นะกร พิกุลศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงพรนภา ทองเภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงมัลลิกา ศิริพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายสมบัติ ดีดวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงสายสุดา ทองแพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงสุปรียา กลินจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายไชยเชด ปรางจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายดาราศักดิ

์

อุระ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงนัดทิดา ทองเภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายกัมพล โคตรสะขึง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายกิตติโชค โพธิไทรย์

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายชัยวิวัฒน์ จ่าผาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงชาลิณี โยธาคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายธนพงษ์ แสงใส
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายปยะพงษ์ ใจตรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายพชร โคตรสขึง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายวรวุฒิ กองอำไพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายศราวุฒิ อ่อนภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงศศิธร พิกุลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงสุชานัน วิลามาศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรสขึง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายอพิชัย ยืนยง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เชิญผึง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายพีรพัตถ์ พิกุลศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงภัคจิรา วิลามาศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายสันติภูมิ โคตรสขึง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงเอมมิการ์ โคตรสขึง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายกฤษฎา สืบวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงศันสิธร โคตรสขึง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงศิริกันยา คนหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๑๙

นางสาววารี ภูผิวเมฆ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๐

นางสาวอินทุอร โคตสขึง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน
๑๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๒

นางนฤมล จ้นเต็ม
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๓

นางสุภาวดี บุญถูก
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๔

นางสาวแพรวเพชร ขันบรรจง
๐๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายฐิติพงษ์ สุขลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายณัฐกิจ ซามงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธีรยุทธ จันโท
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายธีร์ธวัช โนรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงนภารินทร์ คนเรียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงนรากรณ์ คนไว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงปทัยรัตน์ ปนทะวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงปวริศา สุพรรทมาถ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายปยะวัฒน์ จันทพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงฟาใส อุทธศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายภาคิน กันทะวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีตัดสูง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายรพีภัทร มงคลพิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยืนยง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายศุภกร บุทธิจักร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายศุภกร องอาจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายสัตพล ซอนพา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตะไลชัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงเกล็ดรุ่ง คนไว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายเบียร์ โฮมปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงจินนัดดา คนไว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงชนันพร ผางพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายธนวิชญ์ บุทธิจักร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงปฏินันท์ คนไว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงพรรณนิสา ทิลาธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายยุทธิชัย บุญมาศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงวลัยกร คิดดีจริง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายศุภณัฐ อุดมรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงสุธิตรา อุณวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุริสา ศรีมหาไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ซามงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงอินธิรา สารบรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายเสมียนชัย สุวรรณ์คำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

คำภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายกนกศักดิ

์

ซาผู
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงกมลชนก พรมภาค
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงกมลชนก สกุลไทย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายกฤษฎา ซามงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซาเสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงกัลยาณี จอกนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกิตติญา พวงหอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินพรหมมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายกีรติ ขันประกอบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายคเชนทร์ โสมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายชวกร พรายแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายชัยนิธิ มิควาฬ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงฐิตาพร รัตนศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงณัญฑิฌา ดาเหม็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายณัฐภัทร พรหมภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายณัฐภัทร เรืองสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กาญจนคช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ บทไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายธนวัตร นิมนวลดี

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายธนโชติ ซามงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายธวัชชัย ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงธัญชนก สุขะเทศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายธันวา อินพรหมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายธีรดนย์ ไชยสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีลาศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายนวพล ใจเดียว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงนัชชากัญญ์ นิธีวรพัฒน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายนิธิกร อินพรหมมา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงนุสกรณ์ สุวรรณไตรย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงปราณปริยา ผางพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงปริฉัตร อินพรหมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายปารณัท สกุลไทย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ จันทพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงปาริตา ผางพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายปติรักษ์ บุทธิจักร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงพนิดา โรจนชาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงพรฑิพา บุทธิจักร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงพรรณพิรีย์ อุทธศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายพัชรพล เหล่าเรือน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงพิชญาพร ศรีลาศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงภัทรลภา อินทนนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายภูมินทร์ อุณวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายรชต น้อยนาดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงรดา ปญญาวิชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายรัชชานนท์ ภิญญะชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงวรัญชญา บุทธิจักร์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายวริทธินันท์

์

ปูธิรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงวันวิสา ทิศอุทิศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายศรายุทธ จันทพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายศิริชัย บุทธิจักร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายศิวัฒน์ สกุลไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พลเพ็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงสาธนี นาจรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ซาผู
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายสุเมธา บุทธิจักร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายอนพัทย์ เขจรรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงอภิชวรรณ์ อินทรพรหมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายอัจฉริยะ ศรีลาศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงอินทิรา สมสร้าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๘ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงโมทามิ ผิวงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายไกรพล ชำนาญเนาว์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีลาศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายธีรโชติ ศรีลาศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ วนะเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุมินตรา เมืองจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายเดชนรินทร์ ศรพรหม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๗

นายจิรพิพัฒน์ ลาลำโกน
๐๔/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายจันทวิทย์ เพชรนนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ธุระที
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงธิดาพร ดาหรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายนฤดม สมนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงนาตลดา เพ็ญพิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายสกลวรรธน์ สุขจิต
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

คนเพียร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงอัมพิกา คำนนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายชินวัตร คำนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หอมบุญมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงณัฐหทัย ภูมิสถาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงบุณยานุช กำเหนิดบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายปณณวัฒน์ จันปุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายพีรทัต อ้วนแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงศตกมล สมคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ลังบุบผา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงอังศุมาลิน ถินมุกดา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายโสภณ พานิช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพีรพล คำนนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายวีระพล หาริชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายกวิน ลังบุบผา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายธนวัตร ยืนยง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงพิชราภรณ์ สุขประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงภนิตา ยืนยง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงมนัสวี ไกรสินธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงดวงเนตร ศรีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยะจ่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงปนนภา เสาร์เฉลิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงลลิตา บัวทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสุข
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายอัฐษฎาวุธ เอียมอิม

่ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงเนตรชนก คำนนท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงเบญญาภา ยืนยง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายเอกนุวัตร โพธิสุนทร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงกฤติยาณี บุญเรืองนาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายสุรเดช ไชยนนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ลามนต์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

ไชยสัจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ละม้าย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายสุนิวัตน์ โคสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายอภินันท์ คล่องแคล้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๒

นางจันทร์ จอมใจ
๓๑/๐๗/๒๕๐๕

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๓

นายบัญชา ศรีวิชา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๔

นางเนาวรัตน์ ยกประดิษฐ์
๐๑/๐๖/๒๕๐๕

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๕

นางสาวดาวรุณี ทองใบ
๒๗/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๖

นายธรรมรัต โพธิแวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๗

นายปญญา จำปาสด
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๘

นายพงษ์วิทย์ พันธบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๗๙

นางสาวสิริธิดา วันลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๐

นายอภิเชษฐ์ อาจสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๑

นางสาวจุฑามณี บาทสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๒

นางสาวนิตยา หนองแคน
๒๓/๐๙/๒๕๑๘

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๓

นายบุญฐิน กำทองดี

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๔

นางพรธิภา มันแหล้

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๕

นางสาวรัตวิกาล ยืนยง
๐๘/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๖

นางวาสนา กำทองดี
๐๖/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๗

นางสาวหทัยชนก แสนวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวไพรมณี วงค์ตาทำ
๒๙/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๔๕๙/๒๗๘๙
เด็กหญิงกำไลพลอย ยะปะตัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงจิรดา เงาทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายธนากร นารีนุช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงน้องหญิง ผิวขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายพงษ์พิพัตร์ อินานันท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายอิสรา พรมมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ เกิดไกร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายภัทรวุฎ ชาธิพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ บัวอำไพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายปฏิภาณ เชือสิงห์

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายภูวนาถ วงศ์บรรณาคม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ จรุณกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ชูรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงจันทรมัย สู่เสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายชยนันต์ สัญลักษณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายชยันต์ สุวรรณเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญกัณฑ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายณัฎฐภุชิสส์ สังเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงณัฏฐา บัวระโส
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีแล็ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายปฏิภาณ มาสู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงพรนภัส ภูวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายภูธเนศ นามวิเศษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดุจนาดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายมงคล คำอ้น
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายวีระพจน์ สุวรรณเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีวะวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขสร้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ รัตนาทีวัฒน์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายสิทธิชัย วิสุตศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายอักษรภัค สุวรรณพรหม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายอาทิตย์ นามศร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงอารดา ทาทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายเจษฎากร ศรีเข็ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายเอกรัฐ ลาภาชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายเอกรินทร์ นารีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายปฐมพงษ์ บาทสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายกิตติกานต์ โคตรโสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงจรรยพร ไชยสุริยงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงชุติมา แดงสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายถิรชา สีคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายทรงวุฒิ แสงวาโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงปรียานุช สอาดเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายปาณรวัฒ สังเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงภัคจิรา กุจิรพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายมนัส สร้อยแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายสรวิช งามแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์หงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงกมลเนตร สามารถ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงฐิติมา เนระวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงปภาวดี สร้อยแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงวนิดา หงษ์สา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงวรรณณิศา คามเขต
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

โสภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงศศิธร พุ่มโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงสุพรรณษา จันธิมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงออมสิน ศิลาลัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๗

นางสาวอารียา ตอซอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

อุประพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๔๙

นางสาวรัชนี เพาพาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายกันตภณ ชาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายธวัชชัย ดีดวงพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายธันวา เนืองหอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ แปรงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงนลวรรณ ศรีสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุประพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงพรสินี ทองสัตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายภูวนาถ คุณารักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายยศวัฒน์ ชุ่มสันเทียะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงรพีพรรณ คำนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายฤทธิไกร บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงศิตานันท์ โคตะนนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายอนุภาพ คำนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงอัจจิมา ไชยจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายอาทิตย์ วินทะไชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงเพชรมณี สุวะไกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายสิทธิโชค จำปา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงปฏิญญา เข้าเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงปณฑิรา ศรีสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายอภิชาติ คำนนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา คนดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายคณิน ดีดวงพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ คำนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงชนรดี ปญญาทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายณัฏฐวัจน์ ไถวเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขรี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงนภาพร ไชยอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงพรชิตา ศรีวิชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายศิวกร จันปุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายต้นตระการ โสภาลุน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงจันทมณี โสมอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงชลธิชา นามแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงชวิศา เนตรวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงญาณินี เดชโฮม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายณัฐพล เหมือนเขียน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒ วายโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายธนกฤต ลุทัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายธนพล ครองบุญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงปนัดดา คำศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายปรีชา สีสุตา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงพรรณราย วายโสภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปรือทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายภรันยู บุญนันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงวิลาสินี ลาภยิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายสราวุฒิ สังสมานันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา สุริยัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายสุริยา หวังเฝากลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุตตะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายอชินวัฒน์ ปดไตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายอนาวิน สังเกตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงออนนุช กะหะกะษิต
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงอินทรกรแก้ว

เพ็ญเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงเนตรชนก จันลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงพิชญาภา สอนพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดีดวงพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ อุปสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายกิตติวงษ์ เรืองรังสรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงกรรณิกา ทองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงปภัสษร คำเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงศุภาพัทธ์ สามารถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงสุธิตา สาระพาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายจักริน หนองแคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงจิรภัทร วาป
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายปยะ ผลจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงพิชญดา ไชยายงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายภูวนัย ผลจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกมลพรรณ โสดาชม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงสุนิตา สุริยบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายเสกสรร บุตรนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บุตะเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงชญาดา ปตพี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงพรพิมล ทองแท่งใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงรัตติญา สามารถ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา ต่อซอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายวีระพงษ์ แสงคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายอดิศร พรมทัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงอรจิรา เสวะนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงสิริวิภา สาจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายพงศ์ภิษณุ ทองแร่
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๒
เด็กชายธรรมศาสตร์ พนมภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ สดสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ ลุกลาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายภัคพงศ์ พิมพ์หาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงยุภารัตน์ พยุงวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายวสันต์ จำปาแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายเพชรกล้า มีแวว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายเอกบุรุษ วันโสภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จงรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายดุลยวัต คำนนท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ศิริโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธีระพัฒน์ โยตรา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายนันตชัย บุญมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ พรมกัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงนิราพรรณ อรบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงกิติยา ยืนยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงชนิษฐา คำนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงประภัสสร คำนนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงพิณญิตา คุปต์อารยกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงภุมวารี ขัดแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงมุจิรา นนท์ชี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายระพีภัทร คำนนท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงวารีรัตน์ อ่อนเสน่ห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายศุภชัย คำนนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงสุนิสา มีชำนาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงลิลาวัลย์ จันทะหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ พลพิมาย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณัฐพล แสนจำเริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายก้องเกียร์ติ สุดสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงนภิสา บุญจันดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณ์เจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายพงศกร บุญโสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงมณิสรา ผิวขำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายวรเมธ กลางประพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์ประชา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายอัษฎา หงษ์คำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงวรัญญา ศรีหาตา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สนใจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงสมฤทัย คำประเทือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงกัญญารักต์ สุพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายกรวิชญ์ บังเศียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงก้อนทอง เหล่าเพิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร นราศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเทพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายรชตะ ภูมิชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ประมายะยัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงสุพิชญา กองศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงญาณี สิทธิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายพัทธนดลย์ ไชยนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงพิชชาภา แสงเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงพิณธุอร เสาเคหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค เชือคมตา

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุ่งกาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายคเชนร์ ชัยหมืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายทักษิณ ชุมพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายธนกฤต มีเทียง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายธีระวุฒิ เชือคมตา

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงนิลเนตร เชือคนแข็ง

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงปทวรรณ เชือคมตา

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายพยุงศักดิ

์

สิงห์น้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงพัชรพร สุขพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายภูมิภัทร สุขะพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงมะลิ มุ่งกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงรัตนาสิริ เชือคมตา

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงวรรณิษา เชือคมตา

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงสิริกมล ชัยมะโย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุวดี บุญมี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายอภิลักษณ์ สุขะพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงเปรมกมล สุขพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายวรวุฒิ เชือคมตา

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายอานุภาพ เชิดชน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เชือคมตา

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เชือคนแข็ง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ไชยต้นเทือก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงวริศรา เชือคมตา

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๐๙
นางสาวสิริกรณ์ เชือคนแข็ง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายชวพงศ์ ทองสี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๑

นางสาวนงค์รัตน์ เชือคมตา

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงปราจรีย์ สุขะพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายพีรพันธ์ เงินนาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายอดิเทพ สุขพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายอนุพงศ์ เชือคมตา

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายจตุพร เมืองวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงจิระนันท์ มานะเสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงชลธิชา โปธิใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสมศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายปรัชญา พงษ์นา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายภานุพงศ์
กระจ่างโคกกรวด ๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายกิตติพร คุณสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายพิสุทธิ

์

ทองแร่
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายมนตรี ถือสัตย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ ยอดชาญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชุมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดกกตูม  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงกัลยา เจริญพร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายธดากรณ์ ทีเขียว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายธวาดล นิลหลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายบูรพันธ์ เชือกระโซ่

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มาตรวิเศษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายพรรวศา กองแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เงินพรัก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงวิชุดา ขวากุดแข้
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงวิภาดา รจนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงศรีสุดา พิกุลทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงอริสา เจริญพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายปติพงษ์ โพนลือชาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชาวเขา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงมานิดา ชาวดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายไพรัตน์ ชาวดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายเทวัน บุษดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ อวนวัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สัมฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา จันทร์ศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงอภิญญา สุดรอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจริญพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายธีรพล คนเพียร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายนครินทร์ เชือคำฮด

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายพสิษฐ์ จรัสแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงวรัทยา จันทะวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายวรากร อุทัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงสุกานดา อวนวัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายนวัต ทิพย์ศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายชวิน ศรีบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายชวิศ ศรีบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงณัฐวิกานต์ มูลประสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงดวงสุดา หลวงจำนง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

นงนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายธนกฤต ชาวเขา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายธีระเทพ รินโพคา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายพิรชัช ชาวเขา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายภัทรพล ลินพ่อค้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงภาวิณี กษณะสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายวรชิต ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายวีรชัย ชาวเขา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายวุฒินันท์ บุญปากดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รินทร์โพคา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายศิวเทพ สิงห์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายสายชล ลินพ่อค้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงสิรินทรา กุลบุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงสิริประภา บุญรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายสิริวัฒน์ อุสาพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายสุทธิพร กาฬหว้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงสุรีย์ฉาย แสงชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายเอกภพ ยืนยัง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงเอมวิกา กษณะสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายอมรินทร์ กาฬหว้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ คำมุงคุณ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายนครินทร์ เชือวังคำ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเข็ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงภัทรสุดา เชือวังคำ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายภาสกร เชือวังคำ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายกิรากร มาให้ทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายกีรติ เชือคำฮด

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ผาชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงญาณิศา คนตรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงธนภา คุณชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายธวัชชัย วงศ์ตาเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงธิชานันท์ โซ่เมืองแซะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ วงค์แสงน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงผกามาศ โกพล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายพิทักษ์ วงศ์กระโซ่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์กระโซ่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงศิริอร โซ่เมืองแซะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ปาหลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายสมพงษ์ คำโยธา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ วงค์กระโซ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เชือวังคำ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ คนหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงอาทิตยา โซ่เมืองแซะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายเทพฤทธิ

์

วงศ์กระโซ่
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายกมล โซ่เมืองแซะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีโยหะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายชาคริต วงศ์กะโซ่
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ คำกรฤาชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายธิกร วงค์กระโซ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายปุณณวิชญ์ โชติพินิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายพรเทพ วงค์กระโซ่
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงพัชราวดี โซ่เมืองแซะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

เชือคำฮด

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ โซ่เมืองแซะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงสุดาพร อัครฮาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา คำปาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงอริศา โซ่เมืองแซะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายอิสระ โซ่เมืองแซะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายเจษฎา วงศ์แสงชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงเนตรนภา เหง้าโอสา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปยด วัดจอมศรี  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงกนกพร วงค์กระโซ่
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วงค์กระโซ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายชัชวาลย์ วงศ์กระโซ่
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงดลพร ไชยเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงพิมมาดา โซ่เมืองแซะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายอนันดา คล่องใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงนัยนา สีสิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงนิธิภาวี พลายอยู่วงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุคำภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงปณิดา วงค์กระโซ่
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงปราถนา วงศ์กะโซ่
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงพรนภา วงศ์กระโซ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายพิชิตชัย วงค์กระโซ่
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงยุพเรศ สีรูปหมอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ วงศ์กระโซ่
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล วงค์กระโซ่
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงสุชาดา เชือคำฮด

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงอินทุกร ชาติโสม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงอินทุภา ชาติโสม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์กระโซ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงกัลยา โซ่เมืองแซะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงขวัญเรือน ชูลขันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงชนิศา วงค์เทราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุภาพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายทักษิณ โซ่เมืองแซะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงนาตจิรา วงค์กระโซ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงรัตพร โซ่เมืองแซะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายวัชร เชือคำจันทร์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายวัชรินทร์ วงค์กระโซ่
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายสุวิทย์ เชือคำจันทร์

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงอริศรา โซ่เมืองแซะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายเหิรฟา วงค์กระโซ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงชลิตา บาดตาสาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์กะโซ่
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงค์กระโซ่
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงนิภาพร ไชยเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายประกิจ วงค์กระโซ่
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายประพจน์ วงศ์ตาพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงพิมพร วงค์กระโซ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงภักดิพร

์

เชือคำจันทร์

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กระโซ่
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงละอองดาว เรืองอุดม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายสรายุทธ วงค์กระโซ่
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงเอวิตรา เชือคำฮด

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงกิริยา เชือคำฮด

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสก วัดบ้านใหม่  

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายไกรธนู อันเสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายภูตะวัน เชือวังคำ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายวัฒนพงษ์ สุคำภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายวีรภัทร สุคำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายธีรภัทร สุคำภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายกฤษณะ เชือวังคำ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงทรงอัปสร อัคบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงประภาพร เชือวังคำ

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายศิรศักดิ

์

พรำพราย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงศุจีภรณ์ เชือคำจันทร์

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา เชือคำจันทร์

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงสุลักขณา จันโทวาท
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงอลิชา เชือวังคำ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ เชือวังคำ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงเกษรินทร์ ขันดวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายพรแสง เชือวังคำ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์กะโซ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายจิรพันธ์ วงค์กระโซ่
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา โซ่เมืองแซะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงณัฐชา หาวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายทัศไนย นาคมุนี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา เหง้าโอสา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายธราเทพ โพธิทอง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงธีรกานต์ ตระดวงดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายธีรภัทร วงศ์กะโซ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายธีระพัตร์ วงศ์กระโซ่
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงนนธิญา วงศ์กะโซ่
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายนิติรัต วงค์ชาชม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงปรีชญา แสนทวีสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายพันธกรณ์ วงค์กระโซ่
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สำราญจักร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายภัครพล ภูมิผล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงภานิตา วงศ์กะโซ่
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงรสสุคนธ์ คนหมัน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงวิชญาพร เมืองโคตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายวิโรจน์ เจนณรงค์กุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายศราวุฒิ เชือตาพลอย

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์กะโซ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายสรยุทธ วงค์กระโซ่
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายสุชานันท์ รูปสอาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงสุนัสดา แจ่มใส
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงหวานใจ วงศ์กะโซ่
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงค์กระโซ่
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงอนันตญา วงค์กระโซ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงอาริสา วงศ์กะโซ่
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงเข็มอัปสร สืบสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายโดม วงค์กระโซ่
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายไตรรัตน์ ยะราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายชญานนท์ วงค์กระโซ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายนรินทร พ่อยันต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงมิงกมล

่

ประชุมชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายสมรัก วงค์กระโซ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ แก่นท้าว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงพรวรา กองทัพไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงภิยดา วงศ์กะโซ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายวิระพงษ์ เชือตาอ่อน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายสายฟา วงค์กระโซ่
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงสุนิตา วงค์กระโซ่
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุนิตา วงค์กระโซ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงอินทร์ทิรา กระโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ ทองประทุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงแก้วตา วงค์กระโซ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงขวัญชนก อ้นมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายพชระ แซ่ลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงพนิตา ภิญโญพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงชลธิชา เชือคำฮด

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอง
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงไพรินทร์ เชือคำฮด

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอง
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๔

นายอนันต์กรณ์ เนืองมัจฉา

่

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองคอง
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายคฑาวุธ กวนหลวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสนกุลัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา พ่อหลอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงค์กระโซ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงประภาพร แถวไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายพงศกร ไชยนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ โคตรพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายยรรยงค์ วงศ์กะโซ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ประทุมลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำมุงคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสิงทอง อินแสงแวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงสุธิดา แสงพรมชารี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอนุชา เชือเมืองแสน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายอนุภาพ โคตรพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอภิชาติ โคตรพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายอภินันทร์ เชือเมืองแสน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายอมรเทพ คำมุงคุณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

คำมุงคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงแพรวา จำปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายณัฐพล โคตรพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงกัลยา วงเวียน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงศรุตา สงตลาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงธัญชนก ภูสมพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุพิชชา สุระนนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงจิตราพัชญ์ ตะวังทันยุพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สาระปา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๒
เด็กหญิงทิพย์ชลาลัย สืบสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายธีรพัฒน์ สุพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่โซ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โม่งปราณีต
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำมุงคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายพลเทพ สุวรรณน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายมนัฐ มูลขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายพิชิตชัย บัวสาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายเกรียงไกร ใจสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายคทาหัตถ์ พาลึก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงธัญชนก กมลสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงวรพรรณ ใจช่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงโชติชนิต ยะปะเตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงกุลธิดา วงภูธร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงปาณิศา ใจช่วง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๗
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ ถนัดหัตถกรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา ทวีโคตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงชัยพร สมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เมืองโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายเกียรติกุล ไกยสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายจิรันธนิน กุลสุทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ กุลสุทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายชเยส ใจสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ แย้มฤดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายปภังกร เมืองโคตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงพรนัชชา มณีวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายนัชพงศ์ ราชพลแสน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายคัมภีร์ คงเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายขวัญภูฟา สอนพินิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายชนสรณ์ อานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายชัยณรงค์ พาลึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ชาพิลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธนโชติ วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงปริชมน บุญเรืองนาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เมืองโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงพัชริดา วาป
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายภูสิทธิ กุลสุทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายวชิรวิทย์ บุตรดีมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายศิระ พรมลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงสุพิชญา มิทานนท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ถมภิรมณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายธนากร ใจช่วง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงนริศรา พันธุ์พาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายวรเมธ ใจสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายกชกร สมคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงกนกพร ชุ่มศรี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายชานน เอกปชชา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินปาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายวุฒิธิพงษ์ เผ่าพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงสุพรรณษา วงค์แสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายเมธัต อัคศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายเอกภพ คันทะประเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายไชยวัฒน์ คำมงคุณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายพงศกร ทวีโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายลัทธพล เผ่าพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายชวัลวิทย์ สมหมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายธิติ ดีสมโภชน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายอภิสิทย์ เผ่าพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แฝงลาภ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงจิตรพร ผุยคำสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงณัฐนรี พาลึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายธนภัทร ขยายดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายธัญเทพ คำโยธา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงนรีกานต์ อินปาว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ สมหมายธนภัทร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงพีรดา แพงโสดา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายมงคลชัย จันทโคตร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายศัตษ์ตเณติ พรมดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายเสรีชน ทองพัว

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายธีรากร พาลึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงนฤมล ศรีประสงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เอือเฟอ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงกัณฑิมา รัฐพลธี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายธรรมรัต พาลุกา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงธิญาดา นาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงนริศรา อัคศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายปฎิภาณ ห่วงประเสริฐ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงประภารัตน์ ศรีประสงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายปยะ พาลึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ โตปานวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายวกร นครลำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายศุภวิชญ์ อ้วนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายสันติสุข มินิพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงแพรวา เวชกามา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงกรรติมา ดวงจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ขันแข็ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ จันปุม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายเอกวิทย์ ใจสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๖ / ๑๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงอุดมรัตน์ เผ่าพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ ทวีโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงกนกนาฏ เมืองโคตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงญาดาวดี โฉมเฉลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายณัฐนที เมืองโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงทักษินา สิมาจารย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงธนาภา ว่องไว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงธัญญรักข์ อากาศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายธีระยุทธ วันชูเสริม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงนภสร เมืองโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กหญิงนัฐณิชา เมืองโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายนัทวุฒิ สายพฤกษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายพุฒินาท เมืองโคตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายภูมินทร์ เมืองโคตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๔ เด็กชายวิวรรธน์พัฒนา
มาลัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงหทัยชนก ปรีสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงขวัญจิรา จันสมัคร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ใจช่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงชญานันท์ สอนตน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายธนาทอง โฉมเฉลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงปราริตา พวงสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ มานะประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงลลิตา เมืองโคตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ช่าลาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายทินกร รูปดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายธนัชชัย ผิวขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายธราธร กิติราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายธีรภัทร เมืองโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ว่องไว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายเกรียติยศ หงษ์ทองแต่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงกัลยา พนมใส
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สังชาดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงกชพร คำแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา โฉมเฉลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงวนิดา พาลึก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงวิภาวินี ขันแข็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายวีรพงศ์ ราชวัตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงศศิตา พาลึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายอภิชาติ ใจสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงอริศรา ใจสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา วณิชทองคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงชนิดาภา รูปดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายธนธรณ์ ทองเภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงบุณยนุช ศรีประสงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายวสันต์ กุลสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายอัครเดช พรมประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายไกรวิชญ์ โพธิจันดี

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เสิงขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงณัฐรุจา วันทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วีระติภากร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงวินันท์ญา ทำมนุษย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายธีรภัทร มุทานัง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายยานสิทธิ

์

รูปดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ รูปดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงวรรณนิษา พาลึก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงวรรณิศา การถวิล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงอรปรียา ทองพัว

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงอัชญาณี ศรีมณีพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงอาณามิกา ทองผา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายเจศฎา เทียงธรรม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงเพชรลดา ฝาละสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงไอลดา ลาพะแนน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงชไมพร จำรอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายทัตพิชา ผิวงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายภูตะวัน พาลึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๖

นายภานุวัฒน์ งามเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายธีรพล ศรีปทุมภรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีละ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงอนุธิดา ใจสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๑
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ รูปดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงกรกนก ใจช่วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายครรชิต จันทโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๔

นางสาวจิราวดี ครทน
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๕

นางสาวจีรดา ยืนยัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวฐานิตา สุริยวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๗

นางสาวทับทิม พ่อโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๘

นายวชิรวิทย์ เศรษฐศึกษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงวีนัส เมืองโคตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๐

นางสาวสมหญิง ไชยะแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๑

นางสาวอรนุช เถาว์ยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๒

นางสาวอาลิสา รูปงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงอินทิรา พาลึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๔

นายเศรษวัฒน์ พาลึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๕

นายกิตติศักดิ

์

วงภูธร
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๖

นางสาววลัยลักษณ์ ปนแม้น
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๗

นางสาวศิริลักษณ์ สารคุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๘

นายจักรกริช กลางประพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๓๙
นางสาวพิชญาเพ็ญศิริ

จันทร์แจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายกริตธิโชค วงศ์กลาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงจิรัญญา ผิวคำสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายชลันธร น้อยทรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ปททุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายนพพิชัย เดชพลมาตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายนัฐพล โคสะสุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายนิติภูมิ ผ่องแผ้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ไชยดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายรพีภัทร ภายไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงรสริน อาจวิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงวิราณี กุลสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายวุฒิทิชัย ชัยวิชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายสุธาศิน ปริรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงสโรชา คนหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายอภิชาติ จันปุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายเก้าทัพพ์ นันทะราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ แสนสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายเอนก อาจวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายไพศาล นครชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงไอรินดา กลางประพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงชัญญานุช คนหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายธีระยุทธ อาจหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงศุภิสรา อิงเอนุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายคามินทร์ อาจวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปททุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายประวิทย์ แสนสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายสมพร แสนสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นครชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายชนะภูมิ นามเหลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายพิชิตชัย เสนคะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายภากร บรรจง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายวายุ ดาวเสด็จ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี พรมภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงกนกพร ทุมสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพ์อ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงกุมารี วังคะฮาต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย กลางประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงจินดาหรา แสนโสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงจิรภิญญา จำปา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายชินวัตร วังคะฮาต
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วิเศษศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงณัฐพร โยธาวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายณัฐิพงษ์ ปททุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงณิชาภัทธ แสนสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายธนภัทร มอนน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายธราเทพ สุวรรณไตรย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายธีระชัย เจริญศุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายนนทกร ไตรยวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงบุญศิริ บุญศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงปฏิญญา ราชชมภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายพงศธร ระนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี แสนสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายยุติธรรม นันทศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงศศิธร กลางประพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา ระนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงอัจจิมา ศรีชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงอัญฉริญา ทองดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงเกวลิน อาจวิชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายชัยอนันต์ มหาอุป
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชัยปตถา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงภิชาศิริ อาจวิชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงศิริศร คนซือ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปททุม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายสุริยกานต์ จำวงค์ลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงอมลวรรณ ธงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายพชร วิเศษศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๗

นางสาวธนาทิพย์ นรชาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๘

นางสาวรัชนีวรรณ อุปญญ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คนซือ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงณภัสรา ชนะบัว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายณัฐพล คนดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ จันปุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ วังคะฮาต
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงปวีณา โคตรสุโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงพิชญาภัค กตัญูชินวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงยุวธิดา ไชยทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงเยาวเรศ แสนสุข
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงแคทรีน วังคะฮาต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา ต้นกันยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายธนพล สว่างศรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ระยับศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายนพเก้า จินตะการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ปททุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี ปททุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายภานุพงษ์ อุทัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงวรีรัตน์ อาจวิชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงสุกฤตตา สีกาพา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายอนุเทพ วังวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

น้อยทรง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปททุม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พันผิว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงภาวินี อุทัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายอรรคเดช ปททุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงกรกมล โพธิสาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา พันผิว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

ผ่องแผ้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงญาณินี ปททุม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๘
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์

ปททุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงตักพร ปททุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายธราเทพ ปททุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงพรธิดา ปททุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายพันธกาณฑ์ นันทศิริ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายพานทอง แสงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายรัตภูมิ ปททุม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงสวภัทร ปททุม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงอรปรียา วงษาโท
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงอังศรากรณ์ เหล่าชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายเกียรติคุณ อนุชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ อาจวิชัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อินอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงกุลนิดา ปททุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงกุลลาวดี น้อยทรง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายคณิศร อุทัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

พลศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เวชสันดาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายนพรัตน์ ปานแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงปุญญิศา แสนโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงวนิตา ศรีจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายวัฒนา ปททุม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงเกวลิน ปททุม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยทรง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงคณิตตา เหล่าชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายจิรายุ บุญเหลา
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายพงศกร อุคำ
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายพงษ์ศธร กุมกิโล
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ใจทัศน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายศุภชัย ราชิวงศ์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายสิมมาณะ ดีดวงพันธ์
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายอยุทธพงษ์ พันธราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายอภิษฏา พิกุลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงจิดาภา อาจหาญ
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงทิพย์ธิดา บุทธิจักร์ ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงบุญฑิตา ผ่องแผ้ว ๑๐/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายคณาพงษ์ ยืนยง
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายศักดิดา

์

โพธิไทรย์

์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๖
เด็กหญิงเกษรากรณ์ พูนสวัสดิ

์

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงดาริณี วงค์ลคร
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงปยมาศ คนยืน
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิไทรย์

์

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงวนิดา สีวะสา
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงจันจิรา กมลรักษ์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายกฤษฏาพร ปุคสิงห์ ๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงวิภาวรรร ศรีมันตะ ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ยืนยง ๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๕

นางสาวจุฑามาศ กุลธรรมโม
๐๒/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายกิตติทัต เชือคำฮด

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายธีรภัทร วงค์กระโซ่
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชือคำฮด

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายธนพล เชือคำฮด

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายจตุพร ด้วงเต่า
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายณัฐพล แซ่ลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายกีรติ สุขหย่อง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายจรัส เชือคำฮด

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายมีนทดา เชือคำฮด

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงปณิตา เชือคำฮด

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงวรรณภา เชือคำฮด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงรติพร เชือคำฮด

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงพรชิตา เชือคำฮด

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงจิรานันท์ เชือคำฮด

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงพรมาลี ตาทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงกนกพรเพชร

เชือคำฮด

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงเจนสุดา เชือคำฮด

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ธุระพระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายธเนศวร เคนโพธิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายนพพร อาจวิชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงนภัสกร แสงไกร
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงวรรณพร ปริรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงกมลชนก ชมภูวิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายธิเบต วังวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายภานุวัฆน์ คำอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายภูวดล แดนค้างพูล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ นันทะภาช
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงจุฑามณี แวงวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงชลลดา อุทัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงทิวารัตน์ ปททุม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงวรันธร ปททุม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายกิตตินันท์ วังคะฮาต
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายฝนพิศุทธิ

์

ปททุม ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ นามลักษณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายภูมิวัฒน์ รอดเชียง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายบุญญานนท์ อาจวิชัย ๘/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ปททุม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงธีรนันท์ โต้สาลี

่

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงภัทธิดา นาสมยนต์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่นแก้ว
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงอรทัย อาจวิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยะแสง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงตาลตะวัน ปททุม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงณิชาภัทร หิรัญภิงคา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๔ / ๑๐๕
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายศิวัฒน์ ชำนิ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โพนสว่าง  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายธนากร อินทมาตย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

สุวรรณศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายรัฐูภูมิ แสนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงกมลพร ไพรสวรรค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงกัลยา นวนเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายกำธน ไตรยวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงชญาดา อาจวิชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายชัชวาลย์ บางทราย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายประกาศิต กลางประพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงภัทรภร สุนทะรส
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงมนรดา แก้วศรีนวม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ อาจวิชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงรัตน์ดา พันธ์บุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายศรัณย์ ไตรยวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงอรจิรา แก้วศรีนวม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงอภิวรรณ ไชยกุฉิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายอัครภพ อาจวิชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ สัญจรดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๔๙

นางสาวกชพร สมศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๕๐

นายณัฐพงศ์ พิมพ์ดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๕๑

นายจีระศักดิ

์

สุนทรส
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๕๙/๓๖๕๒

นายกิตติศักดิ

์

ไชยอุป
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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