
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๗,๔๐๐ คน ขาดสอบ ๕,๖๓๐ คน คงสอบ ๑๑,๗๗๐ คน สอบได้ ๘,๗๗๖ คน สอบตก ๒,๙๙๔ คน (๗๔.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ กองแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายสุภโชค พุทธวงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงพรชิตา ยศเวียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายอภิชาต อุ่นดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงสโรชา แก้วลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัลยกร ใจภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ยอดเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุมิตตา นามวงษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วกัญญา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธัญสุดา ภูหนองโอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงอินทิวา ค้อมพันธุ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยวงษา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกิติมา ประยูรโต

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายโชคชัย ติขันทร์ข้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐพร กุนอร

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายสุทัศน์ ชมสีสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ หงษ์คำจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เลิกนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายสุมิตรา เหล่าอาจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายเจษฎา โยคะสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงธีรดา โคตรพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๒ เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ

์

นนตรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงปณิตา ดวงประทุม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงขวัญแก้ว พระศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๒๕๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายเมธา วงลาเซ็น

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ยินดีหา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวนัทปรียา ภูชมชวน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โตเมศร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายชนะชัย สิงห์สุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เผือกเหมือย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงพรนภา ศิริวัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ผลวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายวันชนะ น้อยเสนา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายวุฒิพันธ์ โพธิศรีราชา

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงศุภนิดา โสมาลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธรรมรัตน์ ชัยริทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธีรศานต์ สุริยะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายไกรวิชญ์ เหล่าสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธีรภัทร คิดโสภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ พละเดช

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงนำทิพย์ รักษาพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธนรัฐ วันสาสืบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายรัชชานนท์ ชนะบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายธราเทพ มาตรา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายภานุพงศ์ คำวิจิตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดอนหอมตา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงปยะดา สิงห์ทองห้าว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงรุจินันท์ อันทวง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายพุทธิพงศ์ พันธ์โส

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายศิริวัฒน์ สุทยะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายชัยพร มณีจักร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

อามาตย์พล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ มาตรา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายสชารัถ ธานี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายกฤษฎา กาสีแพง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายณัฐริกา ชมรส

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงธิญาดา วุวรรณะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพิยดา สีทาวงษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุธาสิณี อ่อนอยู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๒๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงศิริยากร พลขันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงนิลาวรรณ ชัยชำการ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงกัลยากร สิงห์สุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงปยพร มาตรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงบุษกร สินธุ์ขัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงมลดา ขันอาสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงศศิตพร จันทร์สด

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงวิมลศิริ ภูพันนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงภัคจิรา เทพชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงนันทิยา มเสนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กาญจนสมรส

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ใหม่คามิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสิริยากร กงภูเวช

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงศิริรธร รัตนเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงมัลลิกา บัวทิพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสิริวิมล กองการ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายวิชานนท์ จันทรศิลป

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายปฏิมากรณ์ กันปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายฤทธิรงค์

์

มูลเมือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอนุพงศ์ เหล็กดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงนริศา แดนสมปดสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายบูรพา ยศเสนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายพงศธร

ศิริพัฒนประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวธิราวรรณ กนึกรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกาญจนา โนนสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวกัลยาณี ดาศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาวธิติมา สุขชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวปยะธิดา มาพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาววาสนา คำวิจารณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวสิริกานดา ไชยตาแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๐
นายปฏิพาน จันทร์ตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๑
นายณัฐศักดิ

์

คุ้มจอหอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุวรรณธาดา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายพชร พูดดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายพศวีร์ มุ่งงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงปารณิสรา ออกสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงมนัสวีร์ ตังภิญโญพุฒิคุณ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงเปรมมนัส วรรณสุทธะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงญาณัจฉา เหล่าไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายตฤน พรสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายวัชรชัย ทันพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอัคพล ภิญโญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงศิรดา แซ่เต็ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงชุดาพร พรรณศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุวิชาดา โคตรนรินทรฺ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายภัทรธร ศรีพลแสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายไตรภูมิ บุษหมัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายอธิภัทร วงษ์สะพาน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสิริพัฒน์ เจริญศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงกวินธิดา หอมชารี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายต่อพงศ์ เวชรัตนเชษฐ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงทักษอร บุณยวิวัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๒ เด็กหญิงณกัญญาพิไล
แสนยันต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงอัญญาดา มะเสนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงณัยน์ปพร โคคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงชญาดา ใหม่คามิ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงวิราณัลล์ เหลียมไธสง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายภัทรพล สตานิคม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร สิทธิปกรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงอรัญญา ชุมภณพงศ์ศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐพล วริศเศรษฐ์ชาญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะกล

๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายกิตติกวิน สิริพัฒน์โชติกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงณัฐสุราค์ ปดถาวโร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายภิญโญ ออนวัฒนา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธฤต เมืองพรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายธนภัทร ศรีหามาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายปพนเดช พรหมจัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงรพีพรรณ ขันแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงวรกานต์ ดวงศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงจิรภิญญา ศักดาคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ จำปาแดง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายธีรินทร์ เรืองศรีมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงมนพัทธ์ ปุณวัฒนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปุณวัฒนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายชลธี วงษาไฮ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายนพวิชญ์ ลิมาภิรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงธนัชพร เนืองมหา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงวริษฐา มะลิใหม่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงกานวริทร์ สะสีสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายกันตพงศ์ ยอดเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงวริยา โคชขึง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอธิษฐ์ นำพูลสุขสันต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ โมในยกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายปรัชญพงศ์ มงคลกิจโรจน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายสดุดี ปอมมะรัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงจารุภา เพชรปราบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ เฉียบแหลม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงรสิตา ธรรมแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงธนฤตชนก จารุวรโชติกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายอกนิษฐ์ ปะตินัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายวิชญ์ บุญมี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายฐิตินันต์ เวชกามา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงเปนมลาภ ชัยศรีรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงขวัญมนัส วิชัยพานิชย์กุล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายปณณ์ ลวกุล

๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงภัสสร อินพินิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงอริญชยา พลตือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร สินเกือกูล

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงบุญนำ มาลาเทศต้า

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายธันยพงศ์ สังขวิเชียร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายธนวินท์ จันทาคิมบง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายปรีชากร ยาสมร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายพงส์ภีระ รัตนพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุติมันตพงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายวรปรัชญ์ บัวศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายพีรวัส พิบูลย์วรกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายสุวพิชญ์ บุญเทียง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุธินี คำภักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายฐิติโชติ บุปผไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายภูริช ดรชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๑
นายกานต์ นาคะพงษ์

๒๒/๓/๒๕๓๔
วัดมหาชัย มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายไชยา ชงจังหรีด

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายพิทักษ์ เลิศสุนทศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพีระพัฒน์ เคนนิคม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายรธีพัฒน์ ศรีโนราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายสุวัจน์ สงกอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายอัครวิชญ์ โพธิคำ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายพัชรพล ปางลลาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงเบญญาภา ภูศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงบัญฑิตา โพธิหล้า

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุชาดา คำเชียง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุดาพร โฮชิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงศลิษา เรืองจันทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ปาริโก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงจิราพร มีละทิตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงยุภาพร พันธ์แพง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายทวีทรัพย์ สุชาตระกูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายธีระวัฒน์ อัตตฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายนนทวัตร แจระโว

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ อันพันลำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายนาคินทร์ โคช่วย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายศิรวัศ ภูวะนาถ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงพัชราพร สระอุต

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เก่าน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายกรวิทย์ รินทะรึก ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายชุนทอง นันทะเสน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายสันติสุข ภูวนาจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีมุลตรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงศรัญญา สุพรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๑๙๙
นางสาวนภสร สารวิเศษ

๒๖/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายก้องภพ กิจเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บรรณสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายประติพันธ์ โสดาโคตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวัชรพล พิลามาศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายยศวัฒน์ ตะวงศ์ษา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายภัคธร บัวละคร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงจันทิมา พันอินากุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรรณธร วาจาลีย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงชนิตรา ลาจ้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา เรียนพิศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงปยธิดา บัวละคร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายเปรมศักดิ

์

วัดระดม
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๒
นางสาวนริศรา นันทะแสน ๔/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายชาตรี ศรีบุตร

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายศรันย์ ตะวัน ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

ตะวัน
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายศรัทธา จันทะแพน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายวีระพงษ์ จันทะแพน ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายเกรียงไกร นนสีลาด

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เมิกข่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายกฤษณ์ดนัย อุทันสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายชินวัฒน์ ตะวัน

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีโยวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ ทิพราช ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกุสุมล ประสงค์สัน

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงจุจิรา ตรวจนอก ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวิจิตรา ศรีโยวงศ์ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงดวงฤทัย กวดโท ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงมินทิรา อุทัยบาล ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงวรรณา สมศรี

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ ชนะบุญ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายพรพจน์ อ้วนมะโอง

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายธนกร ทองมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายธนาธิป จันโทนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายอนชา แสงทองทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายระพี ตะนัยศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายชนานิน จิตรสม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายณฐรัตน์ ชินคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายรุ้งสุริยา สิงโคต

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายวริสสิษฐิ

์

ศิริพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ กนกรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายญาณวุฒิ พรมตู้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายอดิศํกดิ

์

พิมพิลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายนรากร อันทฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายนฤพนธิ

์

ศรีสถิต
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ แสนท้าว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายวัชรกรณ์ แก้วโภคา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงสาวิกา เมืองกลาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงพีระพรรณ ทับวัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงจิตวรรณ สองสี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพรรณชนก มะแพน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุภัสสร ปดคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงสำปรากร ทนหล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงภาวิณี อนุโต

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาสีดา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา สมบัติมน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงปรายญา จันทะเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายธนโชติ แก้วบุดดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายภูวเดช ทองสีเมฆ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายณัฐนันท์ วันแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายธีรพล เพียโคตรแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร ตางจงราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายพิเชษฐชัย ศรีเทพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพงษ์ศกร เดชบุรัมย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงกาลัญญตา ศรีลาชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา แซ่หลิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงกุสุมาลี สุริยะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

แสงอรุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงสุภัสสรา เจริญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสิรภัทร ทองขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา พิมวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงดวงกมล ทนาฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงบุณยวีย์ อดทน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายธนกร อุประ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีผิวสิว

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๕
นางสาวพรพรรณ บทมาตย์ ๐/๐/๒๕๒๗ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๖
นางวรรณภา เศษรักษา ๐/๐/๒๕๒๖ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงณัฐญา นำใส

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฝายสัจจะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงธติวรดา เนืองศรี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เพืองแก้ว ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงชาลิสา ช่อประพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงณชิชา มีแวว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วเกตุ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วุฒิพันธุ์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ เนืองวรรณะ

่

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงปยมาศ เพิมธัญกรรม

่

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายคุณากร แก้วสมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงธิดาพร วันโพนทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ถง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงพรกนก อ่อนด้วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายพงศกร ศรีสารคาม ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ภาษี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เข็มพิลา ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายเขตโสภณ ไชยกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายอนันเทพฬ เจริญไกร

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุชาครีย์ วงศ์ศรีอาจ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุรีย์มาศ ทับสุริย์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงเบญญาภา ยะเคหัง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายอนาวิล สุภัทรตรัยสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงมิรันตี อุทัยแพน ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงกุลิสรา ฝอยทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงพิยดา พรมมายอม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายฐิติภัทร บุตโรบล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายชินดนัย ปทมรีย์

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ อมรศรีรัตนชัย

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงภาษิตา สุทธิโส

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายจิรายุ รัตนเรืองเดช ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวรรณกร แสงวงค์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงลภัสรดา ทองรัตน์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงไปรยา อันพันลำ

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายพัฒนวิชญ์ มหาธนะเศรษฐ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายธนธรณ์ ปญโญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน แก้วแสนเมือง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงพุทธวรินทร์ ทิพอาสน์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงภรณ์ชนก ผาผง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายกวีกานต์ รันศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อรัญมิง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงภาสินีนภา ภูกิงนา

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงรมิดา โอษฐ์สาคลัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายรัชพล ราชาวัง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายธีระภัทร คำสิงห์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงชิดชนก เลิศวิทยากูล

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายปริยากร สุวรรณภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงอชิรญา อินทรผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายตุลาการ เกียรติเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุบผา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงณัฏฐวี

วงศ์กระบากถาวร ๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช พันธ์ศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงธนพร ลาวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงธฤดี อุตวัฒน์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงศ์กมลาไสย ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายเกรียงไกร กล่อมปญญา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายตะวันรุ่ง จันทะจิต

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายวีรลักษ์ ออมสิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงจิรภิญญา ปกกาเวสา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงฐิติวัลดุ์ หลงสวนจิก

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จ้ายหนองบัว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงมาลินี อังยุทธ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ มูลอัต ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายชวนากร คำชาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายปณณพัฒน์ กนกฆะนะรัชต์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงนวิยา คำวิแสง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงปราณปรียา สอนแก้ว ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงรพีพิชชา แก้วไกรสร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายภูมิรพี แสงอินทร์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ คำมีแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายวินิจ นิจำปา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกิตติยาพร ถามูลตรี ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนวพร เรืองเทพ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนิภาพันธ์ จันทะคล้าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงนวรัตน์ ภิรมย์รักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงภคริชา ชงัดเวช

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงสุรางค์ สวมสูง ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงอัถชิราภรณ์ สีสังข์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงไอลดา ทิพศรีราช ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายศิวกร เงินทองเนียม

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงฑิติยา ชูภักดี

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายพีระ ปกสังคะเนย์

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงกมลชนก เทศพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงเศรุตา นาคยา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิชชาภา สังฆะมณี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา ฤทธิเจริญวัตถุ

์

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงศุภชญา ภูสีสม ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงภูษณิศา เศษคึมบง ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงศุภนารี สาคุณ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงฐานิญา สิงห์คำ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายณัลทวัฒน์ เฉตระการ

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทะกล

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุพิชชา วาลมูลตรี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายณฐรินทร์ ปติวัฒนสถิตย์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายกษิตินาถ เสระพล

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงญาณิศา ปานนาท ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายธนภัทร อุ่นพิกุล ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๔
นางฐิติรัตน์ ชืนสุคนธ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๑๑

วัดศรีสวัสดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายชนะชัย มามิตร

๕/๑๐./๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายกฤษดา ไชยวิชิต ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายรังสรรค์ พันธ์ภักดี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายอรรถกร ศรีมุงคุณ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายธราเทพ คล้ายวิมุติ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายปริภัทร อินธิจักร

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายภัคพล สมบัติวงค์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายทยากร ปอมสุวรรณ์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายสถิตคุณ พรมมากุล ๗/๗./๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงนันทวัน มะลิทอง ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุนันท์ ดวงจันทึก ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงมาริสา อันทฤทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงพิกุลทอง หลวงฤทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงจิราวรรณ นันตา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงพนิดา พึงจินดา

่

๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา มาคิน ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงสมทรง คำสีแก้ว ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงอัยรดาร์ อุทัยแพน

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงณัฐชนันท์ อันบุรี

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายวุฒิไกร สิงห์หลอด

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายฟารุ่ง มะบุญ

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สมพงษ์
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธีรปกรณ์ สุทะนัง ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายวุฒินันท์ บุญคง ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายศิษฏพงค์ ไชยวงษา ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายรัฐพงษ์ ภูผิวเหลือง

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสิราณี ภูแสงสัน

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงจิรนันท์ อันทฤทธิ

์

๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อินทร์เรืองศรี

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ บุ่งหวาย ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายวรชาติ แหมสันเทียะ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพีรณัฐ ปจฉิมก้านตง

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายดนัย อุทัยนิล ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายสุรชัย ขันขวา ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายพสุเทพ โคราช ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายชนินทร์ ตงกระโทก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายปยะพงษ์ อินมร์ศิริ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ นามวาป

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงจิรนันท์ อุรัน

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตะภา

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ ภูมิไชยโชติ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงวรรณภา เกตุมาลา

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ลครทิพย์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงพรพิมล มาจันทร์

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุนิสา สุภาษี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงศศิธารา เพชรอาชา

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงบุษบาบัณ สีไวพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงศยามล พาพินิจ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงจิราพร นาคแทน ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายธีรนันท์ บุญเพิม

้

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดรเขต

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงอาทิตยา อุดรเขต ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

อินแถลง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริมณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อันทะวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวนาพรรณ แก้วกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงชัญญานุช นันทะเสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายสันติ จุลศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนิตยา บุตรโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายอนันต์ สระทองสุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายคุณานนท์ แสงขุรัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงวรนุช แสนอามาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงสุรภา สุนทโรจน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๘
นายอัษฎาวุธ หล้าคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๔๕๙/๐๔๓๙
นางสาวชลธิชา แสนหว้า

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๐
นางสาวบัวคำ ไชยโอชะ

๐๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๑
นางสาวนภาภรณ์ ดรบัณฑิตย์

๐๗/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๒
นางสาวนัยนา แก้วจันดา

๐๑/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๓
นางสาวนฤมล อุตสาห์

๐๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๔
นางสาวราตรี ทวีกัน

๐๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๒๕๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๕
นางสาวนุชนาฎ อ้อมณฑา

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๖
นางละมุล ภูครองนา

๐๔/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๗
นางภริตพร คุณคำพระ

๐๕/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๘
นางสาวธาตรี สีสุระ

๐๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๔๙
นางสาวนิรัชฎา เอกวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๐
นางสาวเปรมฤดี คลังพระศรี

๐๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๑
นางสาวสิริยากร กาญจนสมางศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๒
นางสาวบัวไหล เพชรเสนา

๐๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๓
นางสาวพรวดี ดีราชรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๔
นางสาวกนก น้อยตำแย

๐๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาววรินท ลิมวิวัฒน์ไพศาล

้

๐๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๖
นางสาวพิมล ลอดสุโข

๐๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๗
นางสาวศิรินทรา ทองดีมีศรี

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๘
นางสาวหนูโก ดรลาพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๕๙
นางพิมพ์ชนก กาละมัง

๐๓/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวกัลยา แสนโคตร

๐๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๑
นางสาวลาวัณย์ จันทคาม

๐๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๒
นางสาวสุบรร จอมเถาะ

๐๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๓
นางสาวรุ่งรดา ไชยหงษา

๐๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๔
นางสาวบุษบาวรรณ รักษาสกุล

๐๙/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๕
นางสาวกาญจนา ณ บางช้าง

๐๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๖
นางสาวมยุรี หนุนไธสง

๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๗
นางพัชราภา เปล่งรัศมี

๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๘
นางสาวกัลญา อันทะปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๖๙
นางปราณี บุตรแสนโคตร

๐๖/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๐
นางสมภาร แข็งฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๑
นางสาวพงษ์ลดา กล้าจริง

๐๓/๐๑/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๒
นางสาวกนกณฐ ผาจันดา

๐๓/๐๘/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๓
นางสาวณัฐฐาพร ภู่มาลี

๐๖/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๔
นางสาววาสนา สิงห์คำปอง

๐๔/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๕
นางสาวรัตนาพร พงทอง

๐๓/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๖
นางอุษา ทวะชาลี

๐๖/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๗
นางสาวสายฝน กุลจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๘
นางบุญจอม ไชยวงษา

๐๖/๐๔/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๗๙
นางสาวโสภา มากเหลือ

๐๕/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๐
นายสำเร็จ บุรมศรี

๐๓/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๑
นายวุฒิชัย อันบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๒
นายนเรศ พระธานี

๐๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๓
นายณรงศักดิ

์

บังบัวบาน
๐๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๔
นายประจักษ์ พุทธกลัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๕
นายวัฒนา ลอยคลัง

๐๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๖
นายปวรรุจ นานอก

๐๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๗
นายปรัชญา กุลยะ

๐๖/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๘
นายทองคำ บุญภิคำ

๐๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๘๙
นายพงษ์ศักดิ

์

ทนทา
๐๓/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๐
นายปยะมิตร เขจรศาสตร์

๐๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๑
นายสมพงษ์ มลฑาทิพย์

๐๖/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๒
นายเกศา บุ้งทอง

๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๓
นายสปน ราสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๔
นายวุฒิกรเดช อินนวล

๐๖/๑๐/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๕
นายอนุชิต เรืองบุญ

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๖
นายธีระภัทร รักษาชาติ

๐๖/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๗
นายสรรเพชร ดวงพลจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๘
นายกฤษดา ใหม่คามิ

๐๓/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๔๙๙
นายศุภโชติ เหล่าสียง

๐๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพรเทพ ฮาตวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
กุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงปณิตา สุวรรณทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงทินมณี ขาลวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงกาญจนา ยังเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงดาราศิริ ลุนโท ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายอลงกรณ์ ชมมอญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงวิชราพร มณีศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด เม่นใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายชาคริต คำบุญเกิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญทวี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายทัตเทพ น้อยนอนเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธนากร เนืองสิทธะ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายนฤเบศร์ หงษ์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายประกาศิต แก้วหานาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายพัชรพล โพธิสิม

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายพีรภัทร ซ้ายขวา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงรัชกร วงศ์บุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงสุจิตรา วิสาคราม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายสุภัด ทินเกิก

๊

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายธีรภัทร เสนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายนุติ ปดตาทะเนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทารักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายโพธิชัย

์

ประทุมตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงอจลญา ปสสาสัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงศิริญากร ไมล์หรือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายกิตติวิชญ์ จันเจริญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายวรวุฒิ ศิริบุตร ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายวีรยุทธ อะวิชัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนวิทย์ สุพรม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายศกลวัฒน์ สีทะลัง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงอาทิติยา อุทัยมาตย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงอุษณี เรืองสมบัติ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงพรชนิตร์ เรืองสมบัติ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงพิจิตรา พรมวัน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงปนัดดา สีทาฟล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายพีรภัทร แสงสว่าง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ แพงศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันลุน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายภานุวิชญ์ ขันลุน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ น้อมระวี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุตราช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงมาลินี บุญปก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุชาดา รักษาพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๒ เด็กหญิงพลอยกฤษณา
ทัวประโคน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงปนทิกานต์ พยัฆศรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงภาวินี พยศพล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายเอกกร ขานพล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายศิวัฒน์ จันทะโคตร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายปชญากร ชัยคำภา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีหาพล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายสุทิน สมสีดา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายโชคทวี ศิลวรรณ์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พละสาร ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงปาริดา วงษ์โคตร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงปยวรรณ จักษุทิพย์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา อุทัยแพน ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายศุภวิชญ์ เทพเนาว์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายณัฐภูมิ แฝงเมืองคุก ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ วะมะพุทธา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงลาดาวรรณ พลลม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงวรรณีพร นยานสาร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงวิภาทิพย์ อินหนอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงศศิกานต์ บัวทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงณัฐนริทร์ อุตศาสตร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุภาพร นาถมทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงปณฑิตา ยศบุญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงพิมรัตน์ พูลลาภ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายณรงค์ นาถาดทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายอภินันท์ นาสวาสิด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธนพล นาถมทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กลางใจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจินดามณี ศุภสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายนพรัตน์ โยปดทุม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงปุณณิสา เห็มสมัคร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงสิริธัญญ์ สุวรรณ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายอิสระ กองแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงพิมพ์อร เหมสมัคร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงวันวิสา บุญธรรม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายรัฐภูมิ โสภาการ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำแสนเดช ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายเฉลิมวุฒิ เฉยภัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอัคพล ชัยโพลง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงจรัสแสง คงแสนคำ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงชลดา สีวันทา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงพรรพิษา แสงจันทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงภาคินี ตรีเหลา ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงอรัญญา นามมุลตรี ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงไอริศา คำแสนเดช ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงชนิดา สุวรรณมาโจ ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงสุนีรัตน์ ตราโต ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ รัตนะวัน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัทราพา วงษ์จำปา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายศิรายุทธ์ แก้วกัลยา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนศรี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายธนกร รัญญะวิก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายวคิน มะลาโซ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายวัฒนา วิชาสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงจิราพร จันทมูลตรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงพัชราภา นาสมชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๘ เด็กหญิงประภาทรินทร์
คำบุญเกิด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงอรทัย ด้วงคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรนภา หาโกสีย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอริศรา พันธุละทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายปกรณ์ ทับทมาตร ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพลพล อุดมเดช ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายพนธกร ดาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายอภิวัฒน์ คำแสนเดช ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายน่านฟา สุภามงคล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ด้วงคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายภานุพงษ์ คำบุญเกิด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายภูมิภัทร เมฆวัน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายอธิวัฒ สุจริต ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงกรรณิกา แถบทอง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงขนิฐา ไชยชาติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงรักษิณา ชนะบุญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธีรภัทร คัทสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายศรันย์ ปะทิทัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายณัชพล คำทองสุข ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายนัฐวุฒิ ไชยคำภา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายน่านฟา มาพระลับ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายภากร บัวนาค ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายวาธี ทับธานี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงญาณินี ด้วงคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงประภาพร การะไพ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงวนิดา นึกแสน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงวิชาดา คำเรืองศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงสุภาณัฐพร ละครชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงวรรณศิริ จิตนนท์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายไพวัล หวังสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายศิวกร ธนุสา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายศุภกิจ อินทวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอินอุทร วรรณเดช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายทินกร บุดดา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายธนาคิม ประสพคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายปรัชญา คำบุญเกิด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ขามกุลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายอนุชิต ภูทองใบ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายวุฒินันท์ หาลันดา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ ใจเปย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงวรรณภา ศรหาญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงชนิดา วิชาสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ สิทธิสวนจิก ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงอรดา เสนาเทพ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายกฤษฎี อุปทันสี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายกล้าณรงค์ อินาขาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงจิตรนุช คำทูลศรี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงณรินธรณ์ มณีจักร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงปุณญนุช คำยอด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงเพชรลดา ริเศษศรี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำสีโห ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงไอริษา สุขเต็มดี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอุฑาทิพย์ คำคลอง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทรา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงนฤมล จันทร์คุ้มวงษ์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายพีรภัทร์ จรนนท์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธีราเดช เรือศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายกนกกร อรินอภรณ์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงฐิติชญา คำวิลัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงดวงพร มูลผลึก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงนริสรา ประทุมไชย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บรรเทา ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายปฐวี มะโนลา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายอิทธิพันธ์ อินทะวงศ์ ๐/๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุจันทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายปฏิพัทร์ สมบัติหอม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงปรัชนันท์ คุณพรม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงชลิดา สาวิจารย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายพีระวิชญ์ บุญใบ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายโอฆวัฒน์ คุณพรม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พลขันธ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงศุภมาส คำผาย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธัญวิทย์ เทพารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายศราวุธ คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิโชติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายอนุชา หลงศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายธีรภัทร ทำวงศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงพิยด ภาวดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุวรรณา นางาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงประภัสสร นามวิชา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงแพรวา ทำประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธีรชาติ ทษหล้า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สระทองหน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายทิวานนท์ กงไชยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายภูตะวัน คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงนภาพร ชูคันหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงอารียา อันสา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ เสนาราช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงจุรีมาศ นอกไธสง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงชนิดา เสนานิคม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายกิตติพภ นอกไธสง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนานกเขียน เทพวิหก  

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายธีรเทพ ถิตย์กิจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงพรนภา หอมเย็น ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา จัทร์ปญญา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายวิทยา มะพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงฉัตรสุดา นนยะโส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงนันนิภา อำพิมพ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงนำฝน ฟนไร่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงพรยะมล ยะวร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๖๙๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สุวรรณภักดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงวรกานต์ ภูเชตวัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ประกอบนัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุพัชรา คงเปนนิจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงศลิษา เดชบุรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงศศิธร ทิพย์ศรีราช ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงพรวรรณา ไชยปญหา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงธนัญญา วังหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงอริสรา วิเชียรรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงขนิษฐา แสนสุด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงจารุนันท์ เดชบุรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพรรณิดา นันตะนะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงมยุรี คำสีพล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงรัตติกานต์ แพนสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุปรียา สาระตุ้ย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงพรพิรุณ ทับพิมพ์แสน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงปยธิดา ดวงโทลา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงวรัญยุพา อุทัยแสง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงอุไรพร ศรีสมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงกชกร สีมอม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงวาสนา รักษาผล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธนานันท์ วิเศษทักษิณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายเสกสรร อุปชาย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายธนภัทร เดชศิริ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงพิชญาภา โสภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงอรปรียา นนสีลาด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายโกวิท สีมอม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายกฤษดา วงษ์สอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายสุรชัย จันทะราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายประพันธ์ จันธิราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงวนิดา ไชยดีเลิศ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงพัชรี แก้วภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงมะลิวรณ นนยะโส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายกฤษฎา อินตา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ มีเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายประภาศิต เฮาะประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายอัจฉริยะ ไชยบล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สาภูเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูคำศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงจุฑาตีทง ประทุมไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุมินตรา พลเหลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายสรกฤช เดิมทำรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงไอศิต นามพุทธา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายสัณหณัฐ

แก้วทรัพย์เศรษฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายบริรักษ์ นาชัยเรียง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสโรธร ขวัญศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

โสดามรรค
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงสุอทวดี ศรีรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงนภาพร ทันทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงชลิตา รุ่งราศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงวรรณกา เต่าลอย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุธรรมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา แดงบุดดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงอาริสา สอนเพ็ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงชนันรัตน์ หิรัญพัฒนพงศา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา ตะนาสอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงบุษยาภิเษก สิงห์ชาล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงญาดา

ประสิทธิเวชานนท์ ๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงสุภาวดี ปานไม้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายฤาชา คณฤาชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายศุภากร แสงสิทธิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงจิรวรรณ แสวงชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันสก

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงพรวิภา แสนบุญไท

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สิทธิจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงพชรพรรณ ทำมา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงอภิษฎา อรรคแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงรัตนากร จิตพฤกษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงโสภิตา ภูบุญทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ทองดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายปยชาติ ศรีจันทร์บุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ คำหลาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงรสิตา อาจหาญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายภคมงคล พลอามาตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีบุญเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายสุรณิมิต กาลทิศา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงรัตติการณ์ ตามสงวน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงนันธิดา แก้วอุดม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายปราบดา แสงพลสา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายวิชวินท์ ใหม่ดามิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โคตรชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเพชรลดา เดชบุรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงอาทิตยา แสนมีมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงนิชานันท์ ราชจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงนุชรีย์ วัตษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงแพรวา แก้วศรีจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงพิชญา ชุติปญโญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงอลิศา จันทกลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงนริสรา เดชบุรัม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิริไชยจำนงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ เสฏฐิรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงมณฑิรา บุญทัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงวริศรา รัตนทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายธนพล นนลือชา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงจิดาภา ไชยเหมือน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พานิชนอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงอภิญญา ชินโฮง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงปนัดดา จองพันสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงนิษิตา ดุรีรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ใม้ศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวิชชาภรณ์ เดือนเพ็ญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงปฏิมา เฒ่าทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงนวพร ศรีมัณตระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสิรินาถ มณีกัลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงพรนภัส กุมภวาป

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอุมากร ชิณโฮง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกุลนิธี สุพอบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเขมมิกา ทับทิมไสย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงธีราภรณ์ ดวงเพียอ้ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุนิศา นุ่มมีศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายกฤตภาส จันทร์เพ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายภานุพงศ์ สิมลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายรัชชานนท์ นาซอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายธนวันต์ สมหมาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีพา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงรัญชิดา วงศ์สวาสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงพรชนก เพ็ชรสังหาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงมิรันตี ทองดอนเปรยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงพลอยรุ้ง ศรีสมเพชร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี แสงไชยา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุธาสินี ชัยดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงนุชนาฏ บุญศักดิดา

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงรุ่งระวี รุ่งสว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงนันญาดา โททำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ พินิจจิตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายกัญญาวีร์ โมกศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงทิพย์พิมล แก้วม่วง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงฐิติชญา โสภโนน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปนัดดา บุญดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงปรีญากุล แสนเย็น

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายเจษฎา ภำมหาวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายพชร เรืองเดช

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายพิชญตม์ หล่อวัตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายปณิธาน จุลชีพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายนฤเบศร์ แสนละคร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายสวิตต์ จันทร์แปน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปวีร์รตา ภู่เชียว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงนพวรรณ ภาชนะวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงปยะพร ถินมาบแค

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงเขมม์กา ผลบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ไชยสงกราม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ภูแสนคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงญาดาวดี มีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงโชติกา นเรกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงพาทินธิดา เฉลยพจน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงอรวรรณ บุญภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันพนม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายตุลยภัทร ปุสธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายวฤทธิกร สีบุญมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงธนรรสพร ศิลาวุธ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัฐกมล วงศ์ชารี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงณิชา แสนซิว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงวิมลสิริ ฤทธิยา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงณัฐริกา เจ็กสุงเนิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงอักษราภัค จันทะจิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายกฤตธนภัค คำเบ้าเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายชัชพงศ์ บ้านใหม่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ภูแลนกี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายเจษฎา แสงชูวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงอริญชยา กิตติเสรีบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงอรวรรยา ศรีแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โสภาใฮ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงปุณิกา เพชรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงเพชรชมพู โสภณสิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๕
นางสาวสุชาดา เรืองสมบัติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๖
นางสาวอาทิตยา อันเนตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๗
นางสาวปุณยวีร์ เพชรดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงบุษบัน คำจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายธนกฤต เทวรุด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายเมทดล ปกเขตานัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายชนะชน มาตฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัญสินธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงวริศรา ทาระชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีชมพู

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงวรรณษา ศรีอันจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุทัยดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงแพรพรรณ ยันทุย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงณัฐญ์ชา ลานรอบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงเกศสุดา บุระคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ ชมบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงอนุศรา ทองบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงกนกพร ไชยสมคุณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงอาริญา ขำแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงรพีพร ชมพูหลง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงนนทิยา ภูลายขาว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา มาโคตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงพรมพร ปดตาสังข์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงดวงกมล พลสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายวัชพล พรมดวงศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายภัทรพงษ์ สุทธิหล่อ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ คณะมะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๒
นางสาวณัชชา นวนภูมิวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๓
นางสาวปณัฐฐา วงภักดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๔
นางสาวปวันรัตน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงณัฏฐวิภา คำบุญเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายสมศักดิ

์

น้อยมีเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บุตรงาม ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายธนกฤษณ์ คำหาญ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดิษฐสุนนท์

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงกัลยาพร ชัยโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงสุภัทรียา ฉายาพัฒน์

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงปภัสสร หอมแซ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายจักรภพ เหล่าพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงธาลดา ศรีปดถา

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงศุภธิดา มมวล

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายธนานนท์ ตัลวัน

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายวันชนะ ดาหอม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายชนินทร์ สามารถ

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงกานต์ทิตา นอขุนทด

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายกิงเพชร

่

พิมพ์ศรีจันทร์
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายภูมินทร์ ประดิษฐจา ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายชัยวัฒน์ จันปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงศรินญา โพธิเสน

์

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงณัฐริกา ธรรมศิลป

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงรัชชประภา พิมพ์ทอง

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงวิภานี ภูมิชัย ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงวรุณยุภา อินทรีย์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงอริสา โถนะวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงณัฐภัทร มหารศ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงรัตน์นรินทร์ มีมินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงศิริพร พิมพ์จันทร์ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายกิตติพศ แก้วไสล

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุภิรยา ภูสิงห์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิรประภัทร พานคง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงปยะดา ดวงพรม

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายภูวเดช บัวสีกา

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายธนากรณ์ นุริศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ อนุฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงณัชชา ต่างมงคล

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลประเสริฐ

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประพาสพงษ์

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงสโรชา กุณโฮง

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงจิราลักษณ์ โพธิกล

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำปลิว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงสิดาพร นนศรีราช

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงวันที

่

ธนสีลังกร
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายนุชากร จันทรนิภา ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายกังสชิต สุนทโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงปราณปรียา ศรีหาบัว ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายทศกรณ์ สุวรรณเลิศ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงมาลีน รสโสดา ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงชฎารักษ์ ดงพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงสริสา วิจิตรธนานนท์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีรักษา ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายไตรภพ แสงยศ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ กันหาไธสง ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ฟกเงิน ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายศุภชัย ขุนนะสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงธนพร อุปนันท์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๐ เด็กหญิงประยุทธ์ตรา
พิทักษ์เผ่าสกุล ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายชยางกูร สมคำ ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายเวโรจน์ เดชศิริ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงพิชญาภา ราชายันต์ ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงวริศรา โรจนกร ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงแกมกาญจน์ นาคทอง ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปตตังโข ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ มงคลมะไฟ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายกันต์กวี จุ่นคง ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายจรีพัฒน์ สุวไกร ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายลัทธพล เทียบแสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงรัชนีกร พิมพิมูล ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายยศวรรธน์ วงษ์จำปา ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงพิชญาพร นันทะแสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงภัทธิรา พาณิชย์กุลโรจ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ อาจอำนวย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงนัชอร ไพรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายเติมพงษ์ จูมศรีสิงค์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายธนพล สิงหบุตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายอดิศร เจริญศิริ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แทนไทย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายเมธี นามลิวัน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงพิชญาดา คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสัณหพจน์ ตมโคตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงพิชญภรณ์ สุบงกช ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ แก้วมาก ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายจรีพัฒน์ ทองแดง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงศิริญาพร เพิมพูน

่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายธนชล บุญเลิศ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วใส ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เนียมมี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายรชตวัน มันฑะ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายปฏิญญา ลายทอง ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงปรายฟา มุระดา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงคียปทม์ ภูนาเหนือ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายธนวิชญ์ อุ่นกาศ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายณฐภัทร ผาระนัด ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายจริฐนันท์ พรรณะ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงปภาดา เนืองวงษา

่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายณดนย์ นันทะแสน ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายศรยุทร ทองทวีภรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงภัทราพรรณ์ ตีระมาตย์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายชัยวัตน์ รัตนศิริยากรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงจันทิมา กิงสีดา

่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายปธานิน ภิบาลสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฐนรี ลครศรี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายเติมเผ่า จูมศรีสิงค์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายเศรษฐภูมิ เนืองไชยยศ

่

๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายพงศ์นิตพนธ์ ทองจันฮาด ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายภานุพรรณ มณีเนตร ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ไชยโวหาร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงศิริธิดาพร ทับสอน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายหรรษวัต เลิศกวีวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายภาคิไนย โสภิตวราทร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงศิราพร ชินสอน ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพาขวัญ มงคลเคหา ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายปณิพัฒน์ เรืองศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายชนม์กฤช นามมณี ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ เพ็งคำปง ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายอภิภู บรูพรอภิชิต ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงฉันท์ชนก ซามาตย์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุธาสินี ชุ่มอภัย ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสุจิรา อุปแสน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายชัยยุทธ แพไธสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายพลวรรธน์ คงเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงข้าวหอม โคตรดก ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงยศรินทร์ ยศพล ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายศิวกร วรคำ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงศศลักษณ์ กลางสุโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงศศิลักษณ์ กลางสุโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงปณพัชญ์ วรรณขันธ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงพิมชนก ทิงแสน

้

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงนิรัชชา อาจประดิษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงชุตินธร เดยะดี ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายศุภกิจ จุ๊ตสี ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงกรแก้ว ชินเหหันหา ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงตรีเนตร สรสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายจาตุรงค์ สุภาวัฒนพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงประภาวดี แก้วหานาม ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงศศิวดี ศรีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงเมธาวดี

ศิริทรัพย์วัฒนานันท์

๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงพิมพันธ์ ทิงแสน

้

๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงปารีณา เจ้าแก่นแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงสิริพรรณ ศิริธรรมจักร ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงณาดาภา ปาโส ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงศรัณย์พร บุตรสาร ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงวัชชีพร เผือแผ่

่

๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สิงห์ค้อ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๘
นายสุรศักดิ

์

สรสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๓๙
นางสาวภัทราพรรณ์ แสงบัวท้าว ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๐
นางสาวศุภลักษณ์ ทินบุตร ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๑
นางสาวศุภมาส ศรีสุไชย ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๒
นางสาวนริศรา สืบมา ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๓
นางสาวอริษา อุทัยแพน ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๔
นายกฤษณ ไชยทองศรี ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๕
นายปวรุตม์ ปาสาบุตร ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๖
นางสาวชุติกาญจน์ ซากิม ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๗
นายศรันย์ ใต้ศรีโคตร ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๘
นางสาวเบญจมาศ ศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๔๙
นายอชิรวิชญ์ มอญขาม ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๐
นางสาวณฐิยา ศรีโยแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๑
นายอิทธิพล จันทร์จรัส ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๒
นางสาวอารียา อุปแสน ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๓
นายภาคภูมิ ภาคแก้ว ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๔
นางสาวอุษมา แก้วบรรจักร์ ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๕
นายชานนท์ ระวิโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๖
นางสาวปนนภา พาลี ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๗
นางสาวเมวดี บุญเลียง

้

๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๘
นางสาวศุภาษิตา โพธิไชยแสน ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวกนกนวล รัตนแสง ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวนภัสวรรณ ชัยปญญา ๐/๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๑
นางสาวสุภาพร มาพร ๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๒
นางสาวพัชชนันท์ วงษ์โชติ ๐/๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๓
นางสาวทิพย์ผกา คุณาสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายกฏษดา สีธรรมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายคมกริช จอมคำสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงจินตนา โคตรนวน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิลมิกา ชืนมีศรี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายติวานนท์ สุจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายทรงพล โคตรบรรเทา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธันวา แสนดาหมืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายธีรภัทร ชินโฮง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทร์พราง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงรุ้งนภา เสนุชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้วงชรา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงเกียรติมา ผิวพรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ละมุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงปยะฉัตร สุทธิวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายภานุพงศ์ พหลทัพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงวาสนา นาสุริวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายศุภชัย นิยาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายอนุชา นาสุริวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงกัญตนา แสงนุลาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายจักรภัทร โสภาพัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูบรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงมุทิตา นาคกร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงวัลลภา โสดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ชิณโฮง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายเอกลักษณ์ ชินฮาต

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุธิดา ดวงมัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๐
นางสาวสรญา โคตรอินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงชาลิดา สินชัยศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายชุติพนธ์ ฤทธิโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอัญชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายธนกร โพธิอ่อน

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายธนาธร ทองนรินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายนวพล นามสีอุ่น

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายปรเมศ ทองจันทรฮาต

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงปยพร เดชจำเริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายวชิรเดชา นุริศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา ยิวารัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร นิงคะลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ พิมพ์เสน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงปริญญา ไชยบล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายปยวัฒน์ ชุมหอม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพรรัมภา กุลสาร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ชาญวิถี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายศุภณัฐ เดชภูแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายอัครพนธ์ ทองจันทร์ฮาต

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายกัมพล ศรีหาพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ วรคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงฐิติภัทร์ ภูยาดวง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายรณกร สุนทรวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รัดสีสม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายสิทธิพล แดงสีดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุภัสสร เรืองสมบัติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอัษฏาวุธ โนนสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงจิราพร ฝอยทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พิณทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายวัชรพงษ์ แพงตาวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิพา วิลัยเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงนภาทิพย์ แดงสีดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงจินดามณี ศรีลครไทย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงชลิตา เลิศวัฒนวัลลี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงชัญญา พรพัชรพงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงณัชชา เชือวงค์พรหม

้

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐชยา พลขยัน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงณัฐพร ภูมิกาล ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงณัฐริกา หันไชยศรี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงตติญาดา พระจันทร์ลา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายตะวัน ภูวิจิตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายธงทอง สังฆะ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ดาษถนิม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จุฑาศรี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายเนติชน แสนบุดดา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงปณิดา แถนสีแสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงปณณฑร จิรัฐพิกาลพงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายปณณทัต ศรีสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพาขวัญ แน่นอุดร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงฟาใส มองเพ็ชร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงเมษิณี ชำนาญกิจ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไชยบุตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูนาคำ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงสุธีรา มะลิงาม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุวิมล เสนาโนฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงอชิรญา ศิริเจริญรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายอภิชลักษณ์ โพธิชารี

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายกฤติเดช สุวรรณภักดี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายเกียรติขจร ภูคงนำ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ปราบณรงค์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีโยธี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายเชาวน์ พรหมทะสาร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงฐิตาพร เสมอภาพ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงณัชชลิดา รัตนสิงหา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงณัชวดี หาญรินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายธณศกร โทฮาด ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงปวิตรา ปริทัศน์ไพศาล ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายสุชาครีย์ คาดีวี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงอันดามัน เทียบฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงกาญจนา ภูลาด ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายเฉลิมศิริ ศิริขันธ์แสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชฎาพร ภูวิชัย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณภัทรดา จันทจร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงณัฏฐกมล ลำเลิศ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์เชียงขวาง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงใบหยก วรสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ ธรรมรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงอังคนางค์ ฉันวิจิตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงกนกพร พลคำ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีโทโคตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายนพคุณ ธนโชคมังคัง

่ ่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปุริตังสันโต ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงปริญทิพย์ ศรีเสมอ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงปยธิดา มาหา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วดวงศรี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายมาทัส ศรีบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายวิญญชล คงทรัพย์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสิริขวัญ มิงขวัญ

่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงอรปรีญา จักวาโชติ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงจิตโสภิณ อ้นไธสง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงเจสสิก้า มอร์เต็นเซนต์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงชัญญานุช แสงสว่าง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงชุติมา ตังเติมศักดิ

้ ์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงฐานิตา จันสด ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงนิรามัย ต่อฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงปณารี ไชยเชษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายพงษธร ด้วงคำจันร์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงพรรวษาสิริ คลังสำโรง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพรสรวง ศรีสารคาม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงพัชฎากร ทับสอน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงรังสิมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงสรัญญา ภูห้องเพชร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงกชกร แสงสุดตา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะเสทะกัง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายก้องภพ โพธิละเดา

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูเฉลิม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกัญญาภัค คล้ายสี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงจิรัชฌา จอมคำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงชญาดา พลเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายญาณภัทร มณีแผลง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงฐิติยา นาสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงณฐพร กล้าขยัน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ เห็มสมัคร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงนัฏฐณิชา อินทเสวก ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงนันท์นภัส เอาะน้อย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงนิรชรา สุนทร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงบุศรินทร์ ภูแต้มนิล ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายปรวิชญ์ ถวิลการ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชิณวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงแพรไพลิน สมบูรณ์พันธ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงภัทรพร ประชุมแดง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงภัทรพร หัวหนองหาร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายยศภัทร ขามรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงรุจิรดา วิชาชัย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงวิพรรณนา ทวยมาตร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงศศินา หรีอินทร์

่

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงอธิตยา ก้องเวหา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงอัญชิสา อินทรสงเคราะห์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายอิสระรักษ์ อุทปา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายกณวรรธน์ เยาวรุตม์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายคมสัน จันทเริง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายจริยวัตร ช่อประพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายทรงพล จันทะแพน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ดอนบรรเทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายเนติพงษ์ นุสีวอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายปญญา ภูจำป
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายพิธาน สนิท
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายศุภโชค ศรีนิล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายสิทธิโชค ดวงดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงชลธิดา วรรณพัฒ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทรุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงนิชาดา โพธิขี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงนิติพร สอนชัยภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงใบเฟร์น คลังแสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงมะลิษา เนืองมหา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชินสอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายมกรธวัช สุวรรณภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายจักรพงษ์ อร่ามเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายตะวันฉาย จันทร์ศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายธนพนธ์ ศรีภพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ทวีวุฒิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายยุทธศักดิ

์

นารอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายศราวุธ เปยไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายศักย์พิสิฐ ชิณสีห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอรุณศักดิ

์

สุขขี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงณิชา คำเมลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงธิดาพร รัตน์เพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงนันทการ์ด ทองยศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส นามคำดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงพริมวดี

้

พงษ์ศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เนืองอุดม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ โดดชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา คำวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนเจริญสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงอภิญญา สมบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงอรปรียา แซ่จ๋าว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายชานนท์ คำภาลักษณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายธนเดช บุญมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธนพร บุญมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายธนัชศักดิ

์

หงษ์นางวริทช์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายพงศ์ศธร ราชสีทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายภูมิภัทร วงษ์ละคร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

ปะโปตินัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายสมคิด แอ็งเพชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายสยาม ไชยตัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายสุทินกรณ์ อันทะราศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายสุรพร กองหอม

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายอนุชา สาละ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๒
เด็กชายเจษฏาภรณ์ นุสีวอ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกรินทร์ กางอินเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงภนาวัลย์ บุญสิทธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงฉันทนา ธรรมรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงนพมาศ กิงขัน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงนันทิชา ดวงสีทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ คำไสว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงปยมาศ สอนเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญหลักคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงวรรณภา เย็นวัฒนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวาสนา บุตราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มังสังคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงอรทัย ปทุมไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงอรนิดา ทูลพุทธา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงอารีย์พร แพงจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงอารียา ไชยหงษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายชิษณุชา เย็นรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายฐิติกร อินทร์วิเศษ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทัดรอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายพงศกร สีเชียงสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เหล่าพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวสุวี ปอมแสนพล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายศักดิดา

์

บำรุง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอติรัณณ์ ภูเด่นใส
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายอนุชิต บุญมานาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูกิงหิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงอรทัย ไสยรส
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงเกตุมณี อัตโน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายชยุต เพ็งลุน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุพาพร เหล่ามาลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายอานนท์ กลมสอาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงณภัทร โพธิเหลือง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ จันทนพ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงปาลิตา พลศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายศราวุฒิ โพธิเหลือง

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ บุษบา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุนิสา อุปจันโท

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงโปร์ยิน โฮ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายเมือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงเมทินี บุญมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ชมภูยันต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงจริญญา วงษ์ทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ โคตศรีภูมิ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายธนภัทร เฉิดดิลก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายนนทนัตถ์ ศรียามาตย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๗
เด็กหญิงนภัทศราวดี ดวงพายัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงนภาพร ดวงใจสดชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายนวพล สุทธิสม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เหล่าอรรคะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายปฏิกรณ์ เหล่าวงษี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายพีรพงศ์ สังข์พวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงภาวินี หารฟาเลือน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายวงศธร ชัยคำภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงวรรณภา มูลเสนา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงวัลณพร โคตรโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายวิรชัย ชะศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงสุชานันต์ สายเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายอัจฉริยะ แสงยศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายเปรม พานิชย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายกฤษนัส โคตศรีภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายฉัตรเพชร ศรีสารคาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงศิริญาพร เคนหวด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงศุภานัล แถลงจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงกิตติยา ประพันธ์วิทย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ครุฑเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธนพัฒน์ ทองล้วน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายพงศกร มุลมิล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงพลอยมณี กองสำรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายธาราดล สีละวัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงวิชชุตา ซามาตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายเกรียงไกร สาระสี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายปฏิภาณ แสนสีลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายเอกพล กาญจนแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๗

นางสาวอรอนงค์ เหลาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๘

นางสาวภัทรวดี วรรณสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๔๙

นางสาวมนัญชญา ไชยบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงรัตพรรณ นามะโคต

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอภิษฎา เหล่าชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงตวงพร แสนเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงบุญยานุช ทับสีลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงบุญยาพร ทับสีลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายพีรพล เทพวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชารีวาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายนพรัตน์ กำเนิดขอนแก่น
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงนิพาดา เพียชำนิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีโคตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายญาณภัทร เหล่าก้อนคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชารีวาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงนิรัชพร เหล่าโพธิแดง

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงลักขณา โนนวังชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสิริรัฐ โสทัพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยดง วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัตน์ถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วศรีใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มนตรีแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายธีรโชติ ชูพันธื

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายนิกร โพธิสังข์

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายพงศกร รัตน์ถา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดนตรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงภัททิรา พลเวียง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายอดิศร รัดถา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายเกษมสันต์ เทตะรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงกชพรรณ มาโชค
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายธนเดช บุญประเสริฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายธวัชชัย นาแพง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายภูมรินทร์ โคตรวัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ลาสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงวาสิษฐี ศรีไสย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงวิลาสิณี เชียงพฤกษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงเบญจา ลาสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงชลลดา จำปารัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายตรัยเทพ พรมวงษ์ศา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงบังอร แสนใจวุฒิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงพัดชา บุญเสริม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงดวงกมล รัดถา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงทักศิณา ฤทธิคำ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอนุสรา มังลี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงอุมากร แก้วบัณฑิษฐ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงเยาวลักษ์ มาตราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงณัฐนรี มังลี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ด่านปอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายธีระชัย คงแสนสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาพล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายธนากร สุภาพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายพงษกรณ์ สิงห์หรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายกษมวัต ภูพานไร่
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงจิตรติมา แก้ววังวร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ตาลทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงปนัดดา เกิดทรัพย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงนันท์พนิตา บุตรแวง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงพรนภากาญ เคนอำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายอภิรมณ์ หงษี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายกฤษฎา ไตรยราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายกานต์ ศิริโยธา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงจิราภา แสนนาใต้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงจุฑาพร รักขันแสง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงชลลดา สอนชา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรเจียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงณํฐธิดา นิละดาห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สีหาเทพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ เหลาพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายนพณัฐ คำลือชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงนฤชา บุญนาดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายนันทกรณ์ อุปจันโท
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายบุญประเสริฐ ชุมพล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายปริวัตร สีฟา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายปรเมศ พินิจโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปลายฝน จอมคำสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงปยธิดา เกียกกาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงพนิดา เวียนวัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงพัชลักษณ์ กองทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลันศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พิณพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายพีระพงศ์ จอมใจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายภัทรธร จุตาทิศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายภัทรพล เหล่าก้อนคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงภัทราวดี ตุปนนา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายภาคิม กิติวนิชยกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายภาณุพงศ์ คงกะเรียน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายภูมินทร์ บุญชะโด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงภูริชญา เนตรสว่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงรัตตวัลย์ จันทร์ศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงวิยธิดา บุญทิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงสิริกร นิลศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุวนันท์ บำรุงเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงอชิรญา ด่านอินถา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงอชิรญา สังข์เมฆ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายอดิศร เนืองโพธิ

่ ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงอภิตนันท์ ภูตีอัต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงอภิสรา รัตนานันท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา พลตือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอโรชา อินทะมนต์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเขมจิรา ภูหัวดอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกาญจนา นันตรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายณภัทร จันทะเจียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ลีลาศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทะสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงกชกร เนืองโพธิ

่ ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายกฤษดา ศรีโยธา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุดหนองแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงขวัญชนก เกตุละคร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิมลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงชัญญา รัตนเดชชัยศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายณฐกร เพียชำนิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ อรรคเศรษฐํง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เริงสนาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายทักษิณ บุตรแวง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ คงเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทะไกรเนตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนารานิจ ใกล้กลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายปฏิภาณ ลานลม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายประธานพร สุทธิประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายปวริศร์ ภูหัวดอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ เหล่าเคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๑
เด็กชายพรประเสริฐ นวลโสภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ กุลศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ มีสัตย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทเริง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงรมิตา ทะกันจร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายวาทิต ทีรักษ์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวุฒิอนันต์ เจริญผิว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงศศิประภา เศรษฐา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ทะไกรเนตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายสราวุฒิ รัตนวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายสันติ ประทีป
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงสุชานันท์ พลตือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงสุนิตา ภูสีโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรจง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายอธิชาติ บุญประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ ภูพานเพ็ชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายอริย์ธัช ยศรุ่งเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอัจฉรา พัฒนสาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายกลวัชร สง่ากร ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายรัชพล ชูรัตน์ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายนพฤทธ์ เสสันเทียะ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายจิรายุ รักชาติ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายจารุพัฒน์ ดีรัมย์ธำรงไท
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ เศษบุบผา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงอัญญาณี ศรีชัยบุญมา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายชนันธร เมฆวัน ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ไสยราม ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายภานุวิชญ์ คำดี ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เนาวันท์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ นูพิมพ์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ คำชา ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงโชติกา เหล่าสนธ์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงณธิดา ฝายสิงห์ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ชินโซ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงปวีริศา พะกะยะ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร กองแสน ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงพีชากร มูลดี ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีคุณ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงหฤทธัชญา สีแล ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงอรวรา แสนพันทา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ทศภักดิ

์

๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงกนกรดา ทศภักดิ

์

๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงจิราพร เจนการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงณฤมล ไวทำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงพิยดา พุดบัวดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงศรัณยา บุญเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายสิทธิพร ธนูสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายอธิชาติ หม้อน่วม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงแพรวา พลอุทัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายจิรพัฒน รัตนจันทร์ ๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณภัทร อัปมโห
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงวันวิสา อุตเทพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงไพรินทร์ ทาระแพน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายชาญณรงค์ ผิวผ่าน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายณัชพล ตีนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายปริญญา ดวงพิทักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายปยะพงศ์ ไชยศรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายวรพงศ์ พันธุ์มาตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายศราวุฒิ บุษบง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๑
เด็กชายศาตร์ตราวุธ โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสหโชค กันพล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุภาวิณี บุษบง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ มงคล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงอริศรา ตีนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงแพรวา บุญดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายชัยรัตน์ แสนศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๘

นางธรักษา แสนโคตร
๒/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวพรพิมล มนัสสิลา ๑/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๐
นางศรี ไซยคำภา

๑/๑๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๑

นายสิงหา งามศิลป
๒๕/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวอาภรณ์ แข็งฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๓

นายอิทธิพล อนุฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงธิติญาภรณ์ โสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายพงศธร สายหยุด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงราชาวดี ศิรินาต
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายศิวกร ทองมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสมฤทัย เสนาฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายราเชนทร์ สมสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงกาญจนา พุ่มบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

ทองรืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายธนกฤต ภูวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายปฎิภาณ พัตรภักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายปรียาวัฒน์ ทับทิมไสย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายพลศรุต นางแย้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงรวิวรรณ แสนเมือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายวีรพงษ์ ศรีโง๊ะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายวีรวัฒน์ แพงแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายศศิพงษ์ ราศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายศิลปล สีสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายเกริกชัย ดวงดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงเกวลิน เทพคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แปนวงษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี อัคลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์จันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ปตังเวสัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ พิมบัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ พัตรภักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีมาศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายนัฐชาชัย แสงพล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุริยะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงปฐมาวดี บุญเขือง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ ทับทิมไสย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายพีรวิชญ์ ดงพระจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ สงพิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงมนธยา วงษ์กันหา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายวิสิทธิ

์

จันทจิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงศศิภา พะคะวา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงศิริกรานต์ วงษ์มงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายศิรินคร ศรีธรราษฎร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงสุธาสิณี ตังชัยภูมิ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายสุรพัศ มณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงหฤทัย ผลอ้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๕
เด็กชายอาทิตย์อุทัย ไชยมาศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายเวทิน อิมวงค์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายกิตติธร ผายชำนาญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายปฏิภาณ พรมวิชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพรพิมล ยศคำลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวยพร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ ยศคำลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายวัชรกรณ์ สีสังข์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สงพิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ กาละเมฆ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงนิพาพร ภัควา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายมิลทดา แสงโรชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงวรรณพา บาริศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงสิริยากรณ์ มูลสันเทียะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงอมราวดี แปนวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

นิเรียงรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายกัปตัน บุตโรบล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงจีรติกา จันทศร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายฉัตรมงคล เภาคำพา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายชนาธิป นามสมบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงชาลิสา นรภาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปองเศษ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายธนพร ดอนไชยสีหา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงนันทิยา สีหาคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงปภานัน แสงเดือน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงผุสดี แทนจำรัส

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายวิเชษฐพงศ์ แซ่เฮง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงศรัญญา อุตส่าห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอรปรียา หมู่เจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ หมืนสา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายเก่งกล้า สมนาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ เปภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงชนิดา บุญพูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงชนิสรา เศษรินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงชุดาภา แซ่หยี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๐ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
ลามพัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงธารารักษ์ วิแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายนวมินทร์ ภูเฮืองแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงปรียานุช หมืนสา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายปุณณวิช ภูเฮืองแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายพงศ์สุภา ไชยรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายภัสกร พลกันยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายวชิรเมธี ศรีจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงศศิอาภา มันดบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงศิรัตดา คงดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงศิริยากรณ์ ศรีหวัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายสุภกิตติ

์

ศรีหวัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายอนุวงศ์ ฝายสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงอรพรรณ นูชิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอาทิมา รัตนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายเจริญศิริ บุดดีหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงกันต์ฤทัย อัญชลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายณภัทร อ่อนลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพรรณงา พาบุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายกฤตเมธ ไพคำนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายชญานนท์ ภูมิภักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงชนิตา เจนการ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ รักลี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงชาลิญญา ภูศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายตฤณภพ วงค์ชารี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายถิรวัฒน์ โวลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายทีปกร แกว่นกสิกรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงนฤมล วงอานาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงนำใจ พันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงปริยาพร อินนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายปญญา ศรีจิว

๋

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชวรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงภัคพสุตม์ สันทาลุนัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายวีรภัทร ชัยชาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายศักดิภัทร เนาว์กลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายอนุชา กางโหลน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงอัญชริกา สายสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายอิทธิพล ทองดี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายไกรวิชญ์ จันทร์คำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ จักทอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บุญรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บำรุงชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงกรกนก งอกงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงปวีณา ไกรพล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายปณณวิชณ์ ทิพย์หลวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายเอกราช ธรรมจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายชนกานต์ ปานพิมพ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายนพพงศธร สุษดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงรุจาภา โขมะพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๐
นางสาวศศิวิมล ศรีบุญมี

๒๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนแสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงกาญจนา เหล่าภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายจตุรวิทย์ ขำห้อง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจิรดา โพธิสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงชลกร ไชยสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายชานน ยะหล่อม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงวรรณวลัย ดียิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายกิตติภูมิ แสนเหวิม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายจิราณุวัฒน์ ขำห้อง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โสลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ไสวงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงวาสนา บุญเลียง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงศศิกาญ ศิริคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายศิรภัทร บุษบง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายศุภกรณ์ พานนนท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงเชิญขวัญ คำรัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงลิตธิตา ถาสอสุด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายอัครพงษ์ บุษบง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายจักรกริช จันทพาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงลลิตา สีโยธะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงแพรพลอย พรมวิจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงนฤมล นาถำพลอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงทิพานันท์ สระอินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายปฎิภาณ ภูจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายปรินทร แสงจักร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงปาริชาด นาสิงคาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายราชัน คำสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงวิภาวดี เพ็ชรกอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายอนุรักษ์ บุญแพน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายอภิชา ศรีน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงอรจิรา แสงศาลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงกุลนัฐดา เสนาดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ทองมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงนันธิฌา ขันทองเฮ้า

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๙ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ อันแสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงศิรินทร์ญา โพธิศิริ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงชาลิสา ราชเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายณัฐกานต์ สาฆ้อง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายณัฐภูมิ พาบุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายธนโชติ ศรีบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงนาถกัญญา สุราษฎร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงปริตรา ปดไชย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายศุภกร ดงเสือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงสุจิตรา รองศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายสุภัทรชัย นูพิมพ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายอติยะ ทองพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายเอกบดินทร์ เสนาฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายสุเทพ ศรีคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ปดสติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายอดิพัทธิ

์

โททำ
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ดีแหบ
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปนิชา กุลมะโฮง
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงปรีญาพร เจนการ
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงธัญพิชชา ดีแหบ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๖ เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร

สิงหราช ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีบุญเรือง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ศรีบุญเรือง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงอารียา หนูปลอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงอรวรรณ วังหอม

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงอรุษา บุญปลูก
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวิภา ทิพพิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีหาสาร
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายธัญวุฒิ ไชยสงค์ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ อันพิมพ์ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงวิชญาดา พงศ์ประพันธ์
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายวรโชติ หาญดี
๒๔/๙/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาเหย็ม
๑๙/๗/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายนภัทร พัฒเพ็ง
๒๑/๗/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๐ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ งอกวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงปาลิตา บวชสันเทียะ
๒๓/๓/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อันทะลิต ๕/๑/๒๕๔๘ หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรณี อุทัยเรือง
๒๔/๘/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงศิริกัญญา ทองลา
๖/๑๐/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายพงศกร ลอดทรง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงวรารัก เกษมาลา
๒๑/๓/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงศิรารัก เกษมาลา
๒๑/๓/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ หลักคำ
๒๗/๙/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงแพรวา โพธิสุข

์

๑๖/๘/๒๕๔๗
หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายพงศกร สุธรรม

๒๙/๗/๒๕๔๗
หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายเสกสรร นนสีลาด
๑๖/๙/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พาพอน
๑๒/๔/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอดิภา ประวันเนา
๙/๑๑/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุมินตรา คะชาชัย
๙/๑๑/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ รางศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงจิราพร ทับลคร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธีระวัฒน์ นันตะนะ
๒๑/๑/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายราเชนทร์ พรมตา
๒๓/๙/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายพลพนา สุดชา
๑๑/๒/๒๕๔๗

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณศรี

๒๔/๑/๒๕๔๗
หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนพัฒน์ ขันท์บุตร
๑๕/๕/๒๕๔๙

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายธนกร พันชมภู
๑๒/๘/๒๕๔๙

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทับปญหา
๑๔/๒/๒๕๔๙

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงปยภรณ์ แสนประเสริฐ
๑๑/๕/๒๕๔๙

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงไอริน ทุมพิลา ๓/๘/๒๕๔๙ หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายธีรภัทร ลาภา
๑๐/๒/๒๕๔๙

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอานนท์ ทับพิมล ๒/๙/๒๕๕๐ หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงปณิดา สิทธิอุเป
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

หนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายธนาทิพย์ บัวรอด
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ทับอาษา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายอนุชา หินลิลา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยปญหา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงนัฐมล เดชศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงปยะวรรณ เอียมสาตร์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๑ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐพร หินตะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงปณิตา วังหอม ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ประทุมวงษ์ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายยุทธพล ทับพิมแสน ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองธิราช
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายปยวัฒน์ บุญมาลา

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายวัชระ พะเลียง
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายเศรษฐวิทย์ อาจจุลลา
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายเอกชัย ทิพพิชัย
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอาจรีย์ โสภานิช ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายพงศ์ศิริ ไพสร ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายวิธวิทย์ ศรีพลเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศุภกร วังหอม
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงรุจิกร จารุเกียรติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายนำเพชร ทับละคร
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายจิรเวช หินลิลา

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายภัทรกร จันปญญา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เตียจักร์
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงธณภรณ์ ศรีชนะวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงทัศนันท์ รักษาภักดี ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายวรรณภูมิ จันอุบล
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายพงศพัศ จันปญญา ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ จันปญญา
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงปณิตา ปาณะสุโต
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงภารดี นันทจักร์
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงรสริน หินตะ

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงอมิตตรา วุฒิพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายอนุชิต จันปญญา

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายกรกต เดชศิริ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายณภัทร ภูศรี ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัสรา ศรีอ้น ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายธรรมภณ วังหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายธันวา ดวงวิชัย

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ภูชุม

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงณิชชานีย์ แสงเพชร ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๒ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงผ่องอำไพ อันพิมพ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวรัญญา นามคำภา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงอรปริยา ใหญ่นอก ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงอักษราภัค พันธุ์โยศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายชินภัทร ศรีชมภู
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายพิชาภพ สูงเรือง ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายวีระดล ทองเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมพิทักษ์
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายจิรายุ เทพสุระ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายศรายุทธ ศรีเกตุ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ รักภักดี

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายจิตติศักดิ

์

อุทัยบาล
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายธนาธิป สิทธิดา
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายไกรศักดิ

์

พิมพ์หาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ รักภักดี ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายสุเมธี สังฆมะณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายปวริศน์ ประดากรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๗ เด็กหญิงกาญจณาลักษณ์

สะแกทอง
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงอภิสรา รักภักดี
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา พลศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงกรวิกา มาตรา

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงศิรินทร ทุมพิลา
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยศธิพานา
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายธีรเดช ยศธิพานา
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชมสีสงค์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายวุฒิภัทร ไชยราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายศิวาดล สมยัญพล
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงปาริฉัตร คงหา
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายต้นธันวากร ศรีจุมพล
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายธนวินท์ มุลิจันทร์
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายนพดล คงหา

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพงศกร ชินสี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงนัทนันท์ อันนอก
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงวรรณภา ผิวผาย
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงโสภาวรรณ หินคำ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงโบว์ชิตา มาตรา
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฉายาพัฒน์
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงจิรประภา สีสัน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงแพรวา มาตรา
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชมสีสม
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายอรรถพล น้อยเสนา ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพลอธิป ทับสีรัก
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายขวัญนคร แจระโว
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ควรคำนวน ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงบุนยวีร์ อดทน
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงคัทลียา ชาตินิยม
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงนิตยา ทับสีรักษ์
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำสีแก้ว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำสีแก้ว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงอรุณี ผาดศรี
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ไชยวิโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายพงศกร ไชยวงเมือง
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

พันธุ์มี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทักษิณคุณ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทับสุริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายอัคคเดช ควรคำนวน
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงกมลวรรณ จันปญญา
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงศิริกัญญา เกตุเกล้า ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงภาวิดา พูลพุทธา
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงมาริษา งามตรง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ น้อยคำลือ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงจิรพัชร ชัยเจริญ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงบุษกร ทับสีหา
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายธีรเทพ นามโยธา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อนุอัน
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายปฐมพงศ์ สันโดษ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายปณตพล จันทะกล
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงจิตรลดา มณียศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงชนันญา ครูพิพรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๔ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ โพธิเสน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสุปราณี นนท์มุลตรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอภิญญา อนุอัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๓
เด็กชายจักรกฤษเทวา

ทองหล่อ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายศิวกร แสงจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงภาวิณี ฉายาพัฒน์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงวยุรดา ไกยสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงศิริพร ทับคำมูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ โพธิศาลาแสง

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายกิตติกร งาสีแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วินิจกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงสุภัชชา โยชพนัด
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงอุทุมพร ไชยสงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สรไกร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายไตรภพ อุปมานะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงเขมิกา อุทัยมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยเรืองทอง ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงอริสรา เกือกุดลิง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายปฏิพล อุปมาณะ
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายรัชพล พาที
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ถุงแก้วหงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงวนิดา ศรีสุโข

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศรีรัตน์ สุวรรณสัมฤทธิ

์

๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายปรีชา แสนราชา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายธีรยุทธ นนนุศาสตร์

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงณิชกานต์ เขียวคีรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายกฤษฎา เสรดร ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายเกษมสันต์ คำภู ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายชนะชล ภูสีฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายชินกรณ์ แสนบุญศิริ

๑๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองภูบาล

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธนพงษ์ เมฆวัน
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายวรพงษ์ หาญสุโพธิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายอรุณ ปญญาจา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงขนบพร นามบุดดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงขวัญฤดี เวียงโพนลออม ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๖
เด็กหญิงจีระประภา อ่อนสุวันนา ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงชนรดี กิงทอง

่

๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

พรหมภูวงค์
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายสิทธิชัย คำภู ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงสายฟา วงชารี

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงสาริกา กลินศรีสุข

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ พรมเลิศ ๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนศรี ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงสินทราภรณ์ เชียงสาพันธ์

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงศศินา จำปาบุญ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๖

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยสงค์
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๗

นางสาวพิมพ์ลภัส ช่างทอง ๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงพิชยา อินทะโภคา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงพัชรพร โพธิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงพรนภัส คำลือ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายนิยม ทะสุนทร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายพีรพล บุญดาราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ หารเสนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกรวิภา แก้วไพฑูรย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา แทนสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ บุตรสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายอนุชา บุตรสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงมินทร์นภา โคตรประทุม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายวนศักดิ

์

หารสุโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ชาวนายก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงศิขรินธาร บัวทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายรัฐพล ปดสายะสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายนฤเบศ เทศเสนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายชวกร แฝงสมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายอภันท์ พ่วงนาค
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายชิดศนุ ตามพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายสุรยุทธิ

์

หาญสุโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายวัรภัฎ ทองอ้วน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายศักดิธัช งามโคกกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๖ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายวีระพล รักษาพล

๒/๒๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายเตชธรรม วรรณโสภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงกฤษภา หุ่นสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายมงคลชัย เอิกเลิก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ บาลศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงรัชดาพร ชัยกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงหนูเพชร ครูพิพรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายชาติชาตรี สิทธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายธนธัช จำนงพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทะนนตรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงอภิญญา ฟาลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงหัสฎาภรณ์ ศรีบุญเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๒
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

อนุอัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงชุดาภา รามศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงจิราพร อนุอัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสริดา อนุอัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงปรียาพร โพธิละเดา

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงมัณฑนา วังคะวิง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว หัวขัว  

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองภู
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายนวพล ไชยสมบัติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายธนาวุฒิ พรมสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ปกโคทานัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายนิวัฒน์ หล้าประสพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายสิรภพ เศษวิสัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงนิรมล ประทุมตะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงจิรัญญา แผลติตะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงพรธิการต์ เกตุมาลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนฤภร จงภักกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงจิดาภา อนามนต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ จันทะกล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงณัฐกมล สัมฤทธิรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงกวินธิดา แก้วหาไว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงนำฝน บรรดาศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายพงษ์พญา ไชยมาตย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคตรนายูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายพีรัช อนุอัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณ์ระหัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายคุณากร สุธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายกรรชัย ประสมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ไชยสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษมาลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายนิรมิตร หล้าประสพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายอัสดา ปตตการ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายพร้อมพงษ์ พันชมภู
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายมงคลชัย ใสส่อง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายภาณุเดช ขันสาลี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงมาลีรัตน์ แสงโทโพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงขวัญเนตร แสนประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงโศรยา จันทะคาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงชฎาพร พันชมภู

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงอภิสรา ฟาลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงณัฐชยา ขุนสุวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายธนากรณ์ ตะวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ภูมีแกดำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ปาปะเก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณมูล

๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงบุศราภรณ์ คล้ายหนู

๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงปทมา ศิริพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงปยธิดา บทสูงเนิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงปยะดาพร สุนทรวัตร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงศิริกัลยา ทับสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงอรปรียา สีพลไกร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายวุฒิชัย สุพวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ ไชยคาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงพรรี ขานดาบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงอังคณา พรหมโคตร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายอัครพล สีสมัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงชนิญา ยุบลพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงเมธาศินี สาโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงสิริลักษ์ พลดร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงรวิษฎา อาจวงษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงศศิธร หล้าเมืองใจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงศุภัชญา สุวรรณแสน

๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงมุฑิตา แดนหงษ์สา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายเฉลิมชนม์ สีลาโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงธราภรณ์ พินิจมนตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงนริสรา จุมพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงฑิตยา การกระสัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงธัญจิรา ชุ่มอภัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงธิติญา นงคะวาส

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรรณิดา ศิริวงจักร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงพิชาพร จันทะสุระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพีรดา สิทธิจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงภัทรภร ถมหนวด

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงอรฉัตร แดงน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ สอนชา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงปวริสา อุณเรศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายภัทรพล รอดเรืองฤทธิ

่ ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายภัทรดนัย ศิริภูธร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงพรณิภา มูลลือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงประภาภรณ์ ทองเฟอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงวรัทยา นาวัลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงมนต์นภา โพธิชาลี

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายนรากร เสนาพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงกัณฑิกา เจริญอาจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงโชติรส การติดรัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงมนัสชนก สุวรรณภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายเอวิตา โสนิราช

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงอัยละดา ศรีโคตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงสิริมล ละครพล

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ แสงสุวรรณดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงศิรินันท์ บัวเผือน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายพงศกร แดนวงดร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จุทธะสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงจิระประภา จันทะวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงธันยพร สุทธิสอน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงมุจลินท์ สีจันโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงวริษา เถาดำแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายณัฐพล จันทร์เพ็ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายนฤเบศ สนธิละ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายภูศิน สารเหล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงศิริญญา สีพิมพ์สอ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงชยุดา ศรีคาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยทัพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายณัฐพล ชัยทัพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงอริสา คำภิรานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงชลธิชา ไชยนิคม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงปรารถนา สีกงพลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายนวภูมิ วิเศษลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงณรรติกา สีคอนซ้าย

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงเพชรัตน์ สีคุณฮาด

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตนสัตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายธีรภัทร มูลลือ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ มาทา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงบุณยานุช พันนาเคน

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายธนัท จำพรต

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงฐิติมา โยสีทา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงวรรณภา ศิริบัติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงวันสงกรานต์

คำศิริรักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงอุมาพร จุมพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายกิตติภูมิ นวลประดิษฐ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายธนกร สายหยุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายธนพัฒน์ สีบัวบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายบุญศรี มีปอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายพัสกร จันทร์เทศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อรรควาล

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงกนกกร สุวลักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงฉันท์ชนก ศรีโยธา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงอุมาพร สีอุตตะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๐ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายพีรทัต นิตยาสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายสุริยา ฉาบไธสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดวงหาคลัง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายอัศราวุธ หมอยา

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายธีรวัฒ วรธิพรหมมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายอำนาจ อุทัยบาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ทิพย์สมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายธนากร แดงน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายปาณรวัฐ คำดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดีกิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายวชิร จันทร์หิรัญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงอริษฎรา สงศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ไสกลาง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอนพันเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงชญาณี อรรถประจง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงปริฉัตร ดอนบุรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายชินภัทร มาสา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายพานุ ภูระหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสนิลาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายจักรี สีโคอุ่น

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายธีรภาพ ทวี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายศรานุวัฒนณ์ ชินสุทธิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ พุทธจันทึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กันยาเถือน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายภัทรพล ดวงหงส์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายเจษฏา ไชยศรีจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายพงศกร บุญสร้าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายนัถพร สีลานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายสุเมธ จันทะคัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายกฤษนัย ดวงริวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายกฤษฎา สีสุระ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายดนุพร บาลเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ แซ่อือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๓

นายสราวุฒิ วงค์โพธิสาร

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สีทาหงส์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายธนดล ดวงทอนหลาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายภูมิรพี วรรณเวช
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายวรปตย์ ราชดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๘

นายสรญาณ ดีละอ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ โพธืผาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายนรินทร โทขาก้อน

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๑

นายสุทธินันท์ บุญทา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๒

นายจักรภัทร สารบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๓

นายอานนท์ รัตนพินิจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๔

นายปวริศน์ ปดทุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายเจษฎา มาพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๗

นางสาวปารวีย์ สีลาดหา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ถาเรืองโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงพัชรา ฟุงสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๐
นายอาทิตย์ ดีสันเทียะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ชูช่วย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายสหรัฐ นาขี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงทอนหลาย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงพัชราพร สืบม่วงไทย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา ทะวงศา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๖
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ดวงช้อนโปะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายนนทพัทธ์ มิสาธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายรณฤทธิ

์

แสนบุราณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายวิชิตพงษ์ ศีรพิทักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายวีระกิจ กวยทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายศราวุฒิ วัฒนะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายอภิชาติ ดงอามาตย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงจณิสตา ดวงวิสุ่ย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงชนม์นิภา ดวงช้อนโปะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา อนันต์ปรีชากุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงรินรดา สีแดง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา เจตบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายนนทการ มังคะรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายณัฎฐภูมิ สังอุตตัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายสัทธา แสงประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงเบญจพร เจนการ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุนทรวัตร์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงจิรดา ศรีแดง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศรประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงกฤษณา ไชยคาม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๖

นายลำ วิการะโพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๗

นายพันธ์พงษ์ นนทะภา
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๘

นายปญญา ประวรรณะ
๐๖/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๖๙

นายสุรชัย ภูนา
๒๐/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๐
นางสุภาวดี บุษบง

๒๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๑

นางสาวบุษกร สีสุลี
๑๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๒

นางสาวเกศรินทร์ เปยมท่าน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงชลิดา ชูชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงวรนาถ กะนพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๕

นายเจษฎา ดวงสีดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๖

นายวุฒิชัย เหลือมพล
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๗

นางสาววราภรณ์ บังอร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ นาสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายธนา กองทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีพิมทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายวิษณุ เสนาพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีเศรษฐา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงศิริพร อุดพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงพัชราภา เรียบสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงธีรกานต์ นามมงคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ไมตรีแพน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ กุลเกล้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหล่ากาสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงอินทิรา พวงพี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายนที ดรบ้านเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงนลินธร ดอนบ้านเขียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๒

นายมนตรี หวานขม
๐๙/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๓

นายสุพัฒน์ พิณโพธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๔

นายอดุลย์ศิลป ศรีเทียมเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายจักรรินทร์ สุมาวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายอรรคเดช มหาทิตวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูคลัง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายแทนคุณ ทมเทิม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ดวงพรมยาว
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายวีรภัทร แสงหิม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงปทิตตา มาทอ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายภานุ จันทร์สูญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายจักรันทร์ สาระตุ้ย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายปญญา ศรีเยืองโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา ดวงทองพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุจิรา ดวงพรมยาว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงชนาภา ไชยทองศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายฐากูร ฉลูทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายกรรตพล กำลังเลิศ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายจักรี ซาซุม ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายณัฐชนน หิตะรัตน์
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายวรเมธ มืดอินทร์
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

แสนงาม
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายอดิศร พะเลียง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายอหิงสา ยศขุน
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ แสนพงษ์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงจิรวรรณ สอนจินซือ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โคตรมงคล ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ วรกิจกำจร
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ศรีทองนาค

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงปวีณอร เพ็ชรเอียม

่

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงปยะ เสนาโนฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงพัชราวดี ศรีพล
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงพุมมะริน ศรีรักษา ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงแพรวา สาโสก
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงฟาวลัย สีพัวฮาม

้

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี บุตตะโคตร ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงวรรณิศา นามวัน
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ รัตสวนจิก ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายนรินทร์ สีอาสา

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายนีรภัฏ ออเมืองเอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายภูรินทร์ หล่าภูมิ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายวรากร ดรอินทร์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงรชรินทร์ จันทะลือ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

พลดร
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงภรณ์อุมา ภูมาลา
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายภูชิต แก้ววิเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงษ์รินยอง
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายกันตพงษ์ ใยชวด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายเกริกพล ศรีทองนาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ ดวงเสนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายขาวผ่อง นุยเมิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายจิรเมธ พิมพะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทะแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายชนะชัย วงษ์หาญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายตรีเพชร จรทะยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายทฤษฎี ไชยรา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายทินกร ศรีเศรษฐา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธนพัฒน์ ชะม้ายกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ยุนิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ สีทะโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร คุณาเอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายภควัต ดวงอุทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายรวิพล ศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายวีระชัย อินละคร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายศุภกฤต สมรทิพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายศุภกิจ ชาวดอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายอัครชา ถาเกตุศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นาดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงขนิษฐา สุทธิวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงดรรชี สีลาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงพรรพษา วงษ์เบาะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงภูชลิสา วงศ์แสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงมณฑิตา ยอดสง่า
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ประสบคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรรณภา จันทะชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ผ่องแผ้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงอภิศรา สุดีพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายกฤษณะ อิมเนย

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายนันธวุฒิ คุณแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พูลเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงจุฬามณี พิทักษ์วงศร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ โสมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายสุนทร เลืองลือ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายกฤษณะ นิจรมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงศศิฉาย ไชยลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายเจษฎา จันขันธ์
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายชยพล พาชัย
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายชัยวิชิต ศรีโยธะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายเชวเลิศ ดวงมุลลี
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มาดอนกลาง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายณัฏฐชาติ พาไชย
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายธนชาติ มะลัย
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายธนากร สิทธิชินวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายนิสิต แก้วศรีจันทร์
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายไผ่ทอง ดวงเสนา
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายรัชพล สุวรรณสม
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ จำนงศรี
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายศุภกรณ์ สาโท

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีคุณแสง
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายอาลักษณ์ ดอกบัวตูม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๓ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

ผาวันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงชยุดา หัสดง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงธนาพร ศรีหนองโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงนันทฉัตร โชติธนากร
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงพรธิดา อุทาทัย
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงพิชญธิดา ภูมิโยชน์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงสุจารี ไมตรีแพน ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา โคตพัน

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงอุทุมพร พลสงคราม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายธนากร ศิริหลวง

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายภัสกร กินานิกร

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงชนิตกานต์ ศรีคุณแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๕
นายฐิติวัฒน์ เจิงตระกูล

๓๑/๐๗/๒๕๓๙

วัดชัยประสิทธิ

์

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๖
นายศุภวัฒน์ เจิงตระกูล

๒๕/๐๖/๒๕๐๘

วัดชัยประสิทธิ

์

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

คำแพง
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายกนก รณเรืองฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สีสดดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมวิทย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายศุภสัณห์ ภูสีโสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายสิทธิชัย ปล้องลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายนพรักษ์ นามวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายสิรภัทร สิงห์ฉลาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายสุรภัทร จำปาทุม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา สุมัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ ชัยภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงนิรชาวดี คำแพง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงปพิชญา นามวรรณ
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงอนุสรา สุขลำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สีกงพลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงปภาวี เกตษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงปภาดา เกตษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา สุขชาติ
๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงภัณธิรา คำภาบุตร
๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงสุชานรี ชุมพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงสุนิสา สาสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงมธุรดา ชัยทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงปนิตา พรรณรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายอานุภาพ ระดาสาร
๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

สุขชมอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ทรงทลาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายจตุพล พลสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงเกวลิน ไชยนาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงอัจฉรา นิจรมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงพรสุดา เหล่าวงษ์โคตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงนิรชา สามิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงจิราวัลย์ ตังทะนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายศรายุทธ ดวงก้อม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สุพรรณฝาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ถาบุรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงชลิตา ศรีอุปชฌาย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงวาสนา พิศนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา สีบุตรนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงปยะธิดา ดวงมาลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงพิฆเณศวร์ ศรีทุมขันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายสินธนา แสนบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายธรรมวัฒน์ ดวงทอนหลาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายเจษฎาวุฒิ คนหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงศิริวิมล มูลมีศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงพรชนัน คำหงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงชลธิชา คำโหลน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ รองคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวรวรรณ เรืองอักษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายจิรพงษ์ คชสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสุชาดา ตังถิน

้ ่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายปฏิภัทร ทิพวอ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศศิธร ธรรมอินราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายโฆษิต โพธิปดชา

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายเจตชนก มาธุระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายชาตรี ชาภูคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายเทิดพงษ์ สุวรรณลุน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สิงหฬ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายภูเบศ เตนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายพนมกร โพธิปดชา

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายธนพัฒน์ สร้างวัด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ขนแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงจุไรพร ทิพวอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงนริศรา พรมแม้น

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงทิพาวรรณ ยามี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บรรณวงษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เนืองอาชา

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงนิภาพร ทิพโพเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ โสดาอิง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายธนพล ถาสินแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายธนวันต์ บุตรน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายนรินธร แปชน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายวิศวชิต ศรีสว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายวัชรพงษ์ พลเวียงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ดวงก้งแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายอรรถพล ชายชล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา เจตนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงจุฑาสิณี ชินบุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงปภาพินท์ บุญประเคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงพรชิตา วะโนปะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ พลผัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงศิวพร มาธุระ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจนศร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี วรรณภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายภาสกร บัวลาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายอรรถพล แดนลาดแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายมงคล ธรรมมุลตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายพศุตม์ เถาดำแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายพิชิต สีนัดยก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงกุลรณัฐ แข่จะวัต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงยุวนิดา แดนวงดร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงดวงพร ศรีโยธะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงปยมาศ อันทะเคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงปณิดา กายวน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ ทายัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงศิรินันท์ สีเนหะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายพิพรรธน์ สีพลไกร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายโพธิวัตน์ จันทรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงนฤมล แสนภักดี

๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ มาบกุดเวียน

๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายนรากร สีลาโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายพีรดนย์ จันทร์เจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายชุติพนธ์ จันทะแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายภูมิ ถูสินแก่น

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วนอก
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุสวดโม้
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนภัทร เถือนนาดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร เถาคำแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ เสดแสนโม้
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายรัฐพงศ์ พันธ์ชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายทวีวัฒน์ สีดาดวง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายธนพนธ์ ถมภิรมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงรัตนมล แถนสีแสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงสมฤทัย ขำมะลัง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงแพรวา สงครามยศ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงณัฐริน พันธ์ชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายเดชาวัฒน์ ดวงจันทร์โชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายบุรินทร์ สีหาจ่อง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายสุทิน สินโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงชนาพร แลโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงทิพย์ทิฎา ทองหล่อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงบุษกร สีหาจ่อง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงปานชีวา สิงห์ลอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงพิมพักตร์ ศรีโพธิมา

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ทานุสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงศลิสา ดำขำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๓
เด็กหญิงสายธารทอง ตรีทองเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วยงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงกรนันท์ ทานุสาร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายกันตพงศ์ สีตามาตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายกฤษฏา นาคศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธนากรณ์ ศรีอุ่นลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จิตบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายมรุเดช คำวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายรพีภัทร โสเกตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายสหรัฐ สงพิลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายวนศักดิ

์

แซ่ตัน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

พรมดวงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ มุลติเก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีวงศ์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คุณวิชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีอุ่นลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ ศรีภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คิมหันต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุภัตรา อักษรพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงมนฑกานต์ ปะริเตสัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิพันธ์

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา สีหาจ่อง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา ดาวะที
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงนิธิวดี อันฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รัตนวงษา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงณัฐธิญา จิตบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายสุรพล พรมดวงศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงวิราวรรณ จันทะเหลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงฐิติมา พรมสอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีจันทร์ฮด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงอาภัสรา ทองมี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงศิวปรียา บัวปา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงพรไพลิน วิเศษลา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงรัตนพร สีจันกำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แสนเห็บทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายอนันตศักดิ

์

สายแสน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายพงศกร อุ่มภูธร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ ดวงวรรณลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายศุภกร ศิริภาฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงรัญชิดา ลาโยธี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงกอหญ้า สุระทิพย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๑ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงเลย์ตะวัน เครืออินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิจารณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายปญญพนต์ ลาโยธี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงพรชิตา พรรณรัตนชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนสิระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงวิลวัลย์ พาละเอ็น

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงผกากานต์ อุตระ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายชวลิต ศิริมาลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายกิตติ พูนผล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี ผาอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายกฤษดา ประสพมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยทุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายธรกฤต ไชยสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายธีระภัทร สีนามหวด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายโยธิน สีพาติง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายวชิร จิมากร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายอาทิตย์ จันทวะโร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงพิจิตรา สุวรรณโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอรอุมา เถือนหาวลา

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุชานันท์ พุขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงณัธชา ทุยบึงฉิม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงอรรุวรรณ บุนะพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงลลิตวดี เดชพลมาตย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายนันทวุฒิ อ่อนตระกูลกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายนฤเบศ ติยะวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ โสภาศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายวรวุฒิ มารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายวิภาส สิงห์โสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายอนันทกานต์ รู้ลึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายอนุภัทร ถุงเถือน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงธนภรณ์ สีจุลลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงมุฑิตา แสนกงพลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงสุมิตรา มัยวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงหทัยกานต์ แบนอภัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายพันธวิศ แสนดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ขันแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พลเยียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายกรวิทย์ คำสะวงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายเมธัส ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงรสิตา จันทร์หล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงลดารัช สาสีทะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอรวี น้อยลาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ กองโส
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พันธุ์สุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงศิริโสภา ศรีพลเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงอรปรียา เงางาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงรัตนาวี ชุมอับภัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มาสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญหล้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ จำเนียร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายศักดิดา

์

พิมพ์พันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงอารียา พิทักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายวสันต์ ไชยจันดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๒๙

นายสุมนต์ ภูพานใหญ่
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๐
นางสาวจุฑาทิพย์ บุตรพรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๑

นายสิทธิชัย มาศวิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายมีทัพย์ สิทธิพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงพรทิวา โสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายอภิชาต ศรีกันหา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมเวศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงปยะมาศ จอมไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายคเชนทร์ เคล้าเหลือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายธรรมธัช ภูอาจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายมนัสนันท์ ชินวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายณัฐกรณ์ ดรตะโกน

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงชลลัดดา บุตรสะอาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงชมพูนุช แหวนเงิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงมริดา ถานอาดนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงไอริน ปะตังถาเน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงชุติมา ทาระมาตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา สิทธิพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงกรกมล ศรีสันต์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุพัตตรา มุงคุณมณี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงเปมิกา อินปลอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายวีซ่า อาร์กอนเดลลิซ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุรัตนา จันทะเลิง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายศิรวิทย สุพรรณฝาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายปริเยศ เดชหามาตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายกฤษดา ศรีทะโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายชโนดม ดอนอ่อนจ้อม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายก้องภพ ศรีลางค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายนิธิโชติ ศิริเมืองจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายวีรวัฒน์ โพธิรุกษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายชยานันต์ ศรีลางค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายธนชัย สุนทรแต

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชินจักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายพงค์พิทักษ์ ศรีแก้วนิตย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนเหลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายภูมิวริษฐ์ ลือโสภา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายธีระ ดรหงษ์หาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธีรเดช คุณคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จอดนอก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภพชิษณุ แสนภูมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงสนิตา พรามวัฒนพงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงใต้ฟา ดวงพลจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงวรัญญา จันทะรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ สีทอนสุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิทัง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงสุชาวดี ศิริสุรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีลางค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงณิชากร ตันหลำบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงอรปรียา ถาปาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงพรนภา วงษ์ละ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงกชกร นำทาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๔ / ๒๕๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงณัฐชา ดวงดีทิพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงวรัญญา ไกรวงษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงวริศรา ประสพพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายสัตยา แสนภูมี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายนรภัทร์ โพนสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงฟาริดา โยไทยเคลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายสุพัตรา เทพวงษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายณัฐพล ภูมิสุข
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธนกร สมอออน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธีรวงศ์ ดรอินทร์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายพรหมินทร์ ศรีเชียงราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงกมลนัทธ์ สืบชานนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงทัสสนา ดาตุ่ย ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายธรรณธร ไชยนาค
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธนพล ศิริสม
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายชัยชนะ โสมพรมมา
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายปวริศว์ แก่นพิมพ์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเสนพิลา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายชาคริส ดวงวันทอง
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายวุฒิชัย สินธุบัว
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายณัฐชา ชุ่มอภัย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายภูริพัฒน์ ศิริสม

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงอภัสสร ดอนน้อย

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงบุษบา ไชยทาง

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงศศิธร สุระภา

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงศสิรินทร์ บุญชำนาญ

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงสรัญญา บุญชำนาญ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงเนฑิตา สีเสนา

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายวิษณุ วงอุปปา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงปรารถนา ทุนลี

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายนราธิป วังทอง

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ อันมาก ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงณธิฌา สมโศก
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายวรจักร พรมบุตร ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายพีลภัส ดวงจันทร์แดง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๕ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายวีรภาพ เหล่าเจริญ
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงรัชฎาพร วงศ์วิลาศ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงสิริโสภา การทาง
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายอภิชาติ หินนนท์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายศราวุฒิ ศรีจันท้าว ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงรัตนาวดี อันเบ้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงอลิสา หินตะ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงเพชรลดา ลาบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงนัฏฐริกา กุพลัง
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายวิทยา อันวิชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายศุกิจติพงค์ เปนมิตร
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงสุนิศา ลือหาญ
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงวนิดา ชัยมีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายวิษนุภรณ์ อันเบ้า ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงอัจฉราพร ชาดาเม็ก
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสมสอน

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายพิชัย สุริวงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีมนตรี ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ พูนพนัง
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายกฤษฎา ลาบุญ
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงอรษา วิสัยดี
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ธรรม ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายฐานทัพ วงศ์เธียรทอง
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ชัยนาท
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายสุขเกษม ลาโง่น
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายปริพัฒน์ รัตนฉัตร

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงวิไลพร นาอ่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายเนติภูมิ ภูมิชัย ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายเจษฎา ไชยนาค
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงญาณิศา ไชยนาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายอติชาติ ลาบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายชนะโชติ อันมาก
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายชิษพงศ์ นพคุณ
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายกฤษฎา ภูแลนดี ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายภัทรพงศ์ กินาบุญ
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงพิมพ์มาตา จันทะวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดอนหมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายฐิติพันธ์ ทิพย์รักษาคง
๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๓
เด็กชายณภัสสร์พงศ์ สุระนันท์

๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิลัยพิศ
๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายอานนท์ สานเพ็ชร ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ หารชมภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายนาธาร แก้วชิน
๒๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงนัชชา ไชยชำ
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ ขวัญคง ๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงศศิวรรณ ดรหลาบคำ

๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงสรัญญา แก้วชิน
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีลางค์ ๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายอรรถวัตร ทับสีรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายภูเพชร แสนมาตย์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองลี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายอวิรุทธิ

์

แซ่เล้า
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายเอกอุดม แก้วพันมา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายอธิภัทร ทัพปดชา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธีระพัฒน์ ดรหมัน

่

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายธนภัทร พลสงคราม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายเจริญฉัตร ขจรสัจจานันท์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายคมชิต สุระมาศ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กำเนิดมะไฟ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายพุทธินันท์ ปะตังถาโต ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ วรรณสิงห์
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงนภัสสร ธนลัทธ์วิมล ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคำแหง
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงจิตสุภา ไชยชาติ
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยธงรัตน์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงสุชาดา มหาวงศ์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงชลิดา ดรเขือนสม

่

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงพรรณวษา คำคุณคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงอลิศรา พลลำ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายกฤตนัท เนตรพล
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เศษมะลี
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายเกริกพล ศรีเมืองเบ้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

พันทอง ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายฉัตรมงคล สุธรรมราช ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายชนสิษฐ์ จันทร์ศรี
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายทมินทร์ ไชยแสง

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายธนเดช ทับลา
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายธนเมธส์ สีทอนสุด
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายธนวินท์ ใสจุง
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายธนา สุจริต
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายธนากร ปญญาดี
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายธนาดล คำสุนา
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายธีระพัฒน์ พรานเนือ

้

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธีระวัฒน์ ดวงกำ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายนรบดี นามมุงคุณ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายนันทกร ภูมิชัย

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายนำชัย สาระนัน

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายนิตธีพร ประสพคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายปรเมศวร์ ดรพรมยุ่ง

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายพชรพล สุดเต้ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายพันธกานต์ บุตรดา

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายยุทธนา จันทพริง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายรณชัย คุณวิชา

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ นามมุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายลิขิต สงครามยศ

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายศุภกร ถุงสมบัติ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายสุนันท์ ปุริมาตร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายแสงใหม่ สีหามูล
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายอณุวัฒน์ จันทาทิพย์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ล้นศรี
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายอักษร ทับปดชา
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายอัษฎาวุธ คำวิเชียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายอุ้มบุญ ตะนะสอน
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงกรชนก ปองปาน
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงกัญรัตน์ เหล็กแข็ง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงกิงดาว

่

นามสมบัติ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงเกวลิน
เหง้าพรหมมินทร์ ๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา พามลตรี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงงามฤทัย สุวรรณศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงจันทิมา คำภูมี
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงจิลัดดา พะเลียง
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำสำโรง
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ฮ่อนธรรมา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงเจตสิก ทิพวรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ สีจันแพง
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงธัญชนก โสภาที

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ลุนสืบ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิวงษ์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงประวีณา ศิริชา
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๔
เด็กหญิงปราณปรียา ลือขจร

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงปทมา พลมุข ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงปยพร จูมวงศ์ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงพจมาน ทิพวรี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพรนัชชา ดวงทอนหลาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๓๙
เด็กหญิงพลอยไพริน สุดสอาด ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ดรเขือนสม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงมฤลดี ศรีสวาท
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงวนัชชา ศรีพงษ์ยิง

่

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงวิภาวัลย์ รอดอุตม์ ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงศศิธร รุ่งโรจน์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงสลิลทิพย ศิริขันแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุชาดา สุริยะเย็น ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุธิดา กุลเพชร
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงสุปรียา ปริมนต์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงสุภัทตรา ดนตรี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงโสรญา ศรีนูเดช ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงอภิญญา บรรดาศักดิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงอภิญญา สาระรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงอรญา สีเมืองแพน ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงอริศรา แสนบัวคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงอลิสรา สุสวดโม้
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงอัญมณี ศรีคำแหง
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงอินทรา สุวรรณโสภา
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายทัตชัย ดวงวันทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายธนพร มลโมลี
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายธาราดล สิงสาย ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายพรสวรรค์ สินอนันต์
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายภาคินทร์ อันสังหาร
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายภูริวัฒิ ศรีแสงจันทร์
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายวสุพล สมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายวิชวินท์ มีมานะสิน ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายวิศรุต สานาคำ
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายศุภกิจ ถาลี
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายศุภฤกษ์ สีสวีระ
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงกัลธิมา ดวงพลจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา มาวงแหวน

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ภูมิชัย
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๒
เด็กหญิงชิดชนกนาถ ดวงโชติ

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐกมล เทพจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมีงาม ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงนฤทัย ดรนาม
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนิตยา ดวงวันทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญยิง

่

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงปมประภา สานาคำ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงพรรำภา สีมา ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงพรวิวา ถูหลงเพีย

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงพาฝน จุ่นหัวโทน
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงพิชชาพร พลพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงพิชาดา ลามพัด
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงพิมวิภาพร พูลเทกอง
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงมณีวรรณ วันดี
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีชัยลา
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงฤทัยชนก ปุริมาตร
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเคนขันธ์
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงศรัญญา ดอกทองหอม ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงศวิตา นองเมือง ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงสุชานันท์ จรรยายงค์
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสุพาพร คุณแสง
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ระยับศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงอริสรา เทพวงษา
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายธนากาล บึงอ้อ ๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายนราชัย ศรีหาวงศ์
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายวีรภัทร พิมพ์เวิน
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายวีระพล ดรกันหา ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายสุนทร สมัยพิมพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายสุพรชัย ใจสนิท ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมพร
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายอนุชา นิยมศักดิ

์

๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงกนกพร ดรละคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงชณิกานต์ ถุงแก้วหงษ์ ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ โทธุโย

๑๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา ดรละคร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงปริณดา ศรีสุรักษ์ ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ เกษดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๐๙
นายจักรรินทร์ โพธิปดชา

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๐
นายณัฐวุฒิ ดรอินทร์

๑๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๑

นายนัฐวุธ บริบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๒

นายพูลสวัสดิ

์

สิงห์จันทร์
๒๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๓

นายรังสรรค์ วงศิลป ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๔

นายวิบูลย์ บุญประเคน
๒๕/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๕

นายวีรยุทธ วิยะนัด
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๖

นายวีระพล กลำสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๗

นายสราวุธ เรืองเดช
๑๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๘

นายอธิวัฒน์ จันเขว้า

้

๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๑๙

นายอภิเชษฐ์ สีท้าวปากดี
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๐
นางสาวจิตรวดี โพธิฤทธิ

์ ์

๑๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๑

นางสาวณัฐสุดา ดวงแสงพุฒ
๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๒

นางสาวดรุณี แสงจันทร์
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๓

นางสาวทิพวรรณ พรหมสวัสดิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๔

นางสาวพรชิตา บุตรสาคำ
๒๒/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๕

นางสาวยุพารัตน์ บุตรเขียว
๒๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๖

นางสาววิภาวี ไชยสอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๗

นางสาวศิริญญา ศรีระชัย ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๘

นางสาวศุภลักษณ์ คำไชยโย ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๒๙

นางสาวสุพรรณี สุวรรณปา
๒๔/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๐
นางสาวสุภารัตน์ อุทาทัย ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๑

นายณรงค์ศักดิ

์

มีชัย ๕/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๒

นายธนพงศ์ เถือนแก้วสิงห์

่

๒๔/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๓

นายสุรพงษ์ โคตรวิชัย ๔/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๔

นางสาวกุลณัฐ สุพิพัน
๑๘/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๕

นางสาวเกวลิน ศิริหลวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๖

นางสาวจันทิวา ดวงขีนี ๓/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๗

นางสาวจิราภรณ์ มีทอง
๓๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๘

นางสาวชณัฎตา ท่าโพนทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๓๙

นางสาวณัฐพร ศิริพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๐
นางสาวปนิดา อินแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๑

นางสาวปภาวรินทร์ ถาบุตรลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๒

นางสาวมินตรา ปานอิน
๑๖/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๓

นางสาววันวิสา โททำ
๒๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๔

นางสาววารุณี เทียงที
๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๕

นางสาวศิริลักษณ์ เจริญราษฎร์
๑๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๖

นางสาวสุฑามาศ ถากันหา
๑๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๗

นางสาวสุพัตรา จารัตน์
๑๘/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พะไชย
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เสียงเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายศิริราช สุขใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายสุทธวีร์ เหล่าศรีชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงชิดชนก เลพล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงนำฝน ทะวิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงพจนีย์ สีเหลือมงาม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงวริศรา เพสาลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ พันธ์ศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ปรีบุญครอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๘
เด็กหญิงอัญญารัตน์ หวะสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

แข็งฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายภาคภูมิ เหล่าจูม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายวิมล จอมทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิชัยวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงเกวลิน มาแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจีรภา ภูตานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงปลายฝน โนนธิง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงสุดสาคร พลอามาตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงอารียา คำดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายกรวิทย์ พันธ์เดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายวัชรากร หงสีทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายธิชานนท์ แก้วแสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายพีรดนย์ แสงหิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายพีรณัฐ แสงหิม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายศักรินทร์ ปถพี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายศรีมอญ บุญพิม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายศราวุธ จะระคร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี เลพล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอัจฉราพร สรสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงอลิศรา ภูผิวเมฆ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงนันท์นภัส อาสว่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงนิญาพร เจริญวัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงรัศมี กฤษณะการ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายโกศล พันเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายอนุชา สีลาโล้
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายพรชิตา พิมาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทิพย์มาตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายประจักร์ หงษ์ลอยลม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายศิวะศิษย์ พิทักษ์ศิลป
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายธนากร ฉลาดเอือ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายสุริเยนตร์ วงละคร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงกนกนันท์ จอมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงจริญญาภรณ์

แสงจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ โยลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา แข็งฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงอนิสา อันทปญญา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายมนัญชัย ทิพย์มาตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา รัตนเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงสุนิตา ศรีนวลจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงไอโอดีน บุตตะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายฉัตรมงคล คำมูล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญวัย

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายณัฐพล เจริญวัย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายอานาวินา วงศ์สุ่ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ คลังแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ประทุมมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายอัศวิน วาปโส

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายสรายุทธ วาปโส

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายแมธา นางาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายพัฒนผล จันโอ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายธนากร พัฒน์เพ็ง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงอริสรา พะโยหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงปาโคตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายชนินทร แก้วสะอาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำโหยก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายอภิชาติ โทพา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายวิทวัท ริตตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายพีระพัฒน์ ถาวงราม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายจรัญ กุณโฮง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีจำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายณรงค์สักดิ

์

ศรีเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายธนภัทร ทองสมบัติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูคำวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงปุณยาพร เหล่ารอด
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงนิตยา ทองจันดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงพรนรัตน์ สนันวงค์สังข์

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงบุศราคัม บุญยืน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์แดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงเจนจิรา ฮาตไชย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงปทมาพร ศรีมูลเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงภัทรศรี นามอาษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงดาราวรรณ ธรรมดี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงฟาใส แก้วชุมพล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงจิดาภา หนาดเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายภาคิน โทพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายสิทธิพล สีคำวัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายอชิรวัตร ไชยโชค
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายอรรถพล นาสมทรง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีพวงมาลัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายเทพรักษ์ นามวิชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๑
เด็กชายกฤษระนันท์ เวียงสิมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายทินภัทร ชุ่มอภัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายธนพล ศรีไชยทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงคริษฐา ภูแซมโชติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงโยสิยา แนบคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงกมลชนก ราชนู
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงวิยาดา มาสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีเมือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๔๙
เด็กหญิงสิวรินทร์พร ทัพศร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงศิลามณีย์ สีวัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงภิญญดา ภูแซมโชติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงมนลดา อายุวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา มาสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงชนาภา ชมภูน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วันบุรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายปวริศร์ วรรณโกวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายกฤษดา นาคสุนทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายสหภาพ ศรีมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายณัฐพล เทพสุริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์สี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายกัปตัน แสงคุณเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงทัศดาพร ผาลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุภนิดา ใจปมปา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงพัชรี บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีไชยทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงกฤษริมา บุตรราศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงสรัญญา คำเรืองศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงสุมินตรา ฮาตไชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงกัญญาณี โชติชัยลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงสีดาพร ดาราพา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๑
เด็กหญิงกัญจน์อมล ริตตา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงพิยดา หีบแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงพิชชาพร พันธมาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงศศิธร แสงคุณเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงนันณภัส คำธานี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๖

แม่ชีอภิวรรณ์ ทองเหลา
๓๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายรพีภัทร สีนอ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงสุรีย์นิภา แสนเชียงอ่อน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ธงธุระ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนโบราณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายธนา ไกรยสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายนวิช สีดาทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายบริวัฒน์ วะสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายพัชรพล ชนะเลิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายภีรภัทร สีนอ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายณัฐติพงษ์ บุริจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายวรโชติ ปางแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายดุลยวัต คำเชียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายสวัสดิบุรี

์

ไชยพิเดช
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงกันธิมา คำบุดดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงจรีภรณ์ ผิวแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงซูฮัยฟะ กาแบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยศึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา ได้เปรียบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงอาธัญญา คำโหยก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงจันทริการ์ บัวใหญ่รักษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงณัฐพร กาฬพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลายเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงปวีณิธิดา ขานอัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี เปรมเขียว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงประภาศิริ พลทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โมลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายธนพล นอระศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ อันทะปญญา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายพงศธร ไชยปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายเพชรแท้ วงศ์สามิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายอาทิตย์ นามบุดดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายเอกราช จันทร์สม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงสุทาศินี จูมคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงโสพิตา หนีบหลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงอาริสา ประสาร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงประดิภา หาญจำปา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงอาทิตญา แสงปติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายธนโชติ สระคง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายอธิวัฒน์ ทัฬหสิงวรศิลป

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายศุภกิตต์ ชินภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายณัฐชนน ไชยกรุง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายจิรภัทร ชูสกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายอานนท์ บุญกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายอัฐพล ไชยคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุรพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายภูมินทร์ รัตนทิพย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายกฤษฎา แก้วกำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายวัฒนา บันเทิงพฤกษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายวุฒิชัย สีเตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายเชฏฐวุฒิ สีวงจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายนราธิป เสนาพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ กัสนุกา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายธนากร เกตุแสนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายทักษิณ พรมดวงสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายชาติตระการ ไชยโวหาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายอมรเทพ จันคำวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายปณวัฒน์ ปนใจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายชัยวิวัฒน์ มหาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายโชคดี นุชน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายณัฐวัตร แสงชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายธวัชชัย ทองการ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงบุณฑริกา กองปญญา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงปภาพินท์ ไชยสาตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงมุธิตรา จันทร์สุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงกชพร วงศ์กระนวน

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงสิริยุพา สีเฒ่า

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงปราณี ภิรมย์ชม

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงชนากานต์ พิรักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงเกศินี ยะไชยศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงพัชรี คงกะเรียน

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงวราพร มูลกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงสุจิตรา พัฒมะนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฐรุจา ไชยรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายภูมินทร์

จันทร์สวัสดิโรจน์

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายณัฐนันท์ น้อยวัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ กาลมงคล

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จิวบำรุง

๋

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพิมพ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ จำปาเทศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายพิษณุ อันทะนิล

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายกมลภัทร ทะสา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายกฤษณะ คิดได้

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายภูชิชย์ สะอาดเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายวัชรพล กลางสุโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายวฤทธิพล บัวแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายศิวกร นิลนนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายสุรเชษฎ์ ชาวิเศษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายอรรถวิโรจน์ โชคปรีชากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงวณิชษยา หีบแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงปวีณา ถาเหง่า

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงยุวดี ธรรมศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงงอริสา รู้เจน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงพัชรมัย แสนแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สำรองพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงดาริกา สีพิลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงปริมล จันทสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงปทมวรรณ ช่วยเลือน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงประภาศิณี หุ้มไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงจิรวรรณ จันทะเนตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายคมเดช มีโชติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ เลพล

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

เดชยศดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายปฐมพงษ์ โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายทิวธง ยอดเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายรัตน์ติพงษ์ วิชัยวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายวันชัย อินอ่อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายอัฐพล สุวรรณภักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงบุษกร เลพล

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงอวัสดา วงโคกสูง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ สรวลเส

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงบุษกร เนืองแก้ว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ หาญรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงรัฐกานต์ ทองรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงปนิตา จอมทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงพรสุดา พรมทา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงนันทนา อ่อนสี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงตรีนุช ตุลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงอาริสา จินายะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงทอประกาย ยศรักษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงยืน กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายชุติพนธุ์ ผันผาย ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายอภินันท์ สุมมาตย์ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรล้านช้าง ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายณัฐพล สารบรรณ์ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงนริสรา วงษ์จันทร์ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงธัญชนก พันเทศ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี จันทร์หอม ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายธีรภัทร์ มูลแก้ว

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายภูวดล คูญสาสัญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายสุริยา สารยศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายเสกศรัณย์ อินทรนิท

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายสุริยะ สารยศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุดตาด้วง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

สีเตา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายยุทธนา สีแดง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายเชาวฤทธิ

์

พาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงสุนันท์ธิญา สีนอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงพรรณกร เชิดพาณิชย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์สนิท
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงนันท์ณภัตร แก้วอ่อนขวา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงศรีสุดา พลเวียงคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงดวงพร สีหมตรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงปริญญา สมบัติมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายกฤตภัค ประกอบนัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายอัฐโชติ บุตรดีกุล
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายสิรภัทร ไปปะ
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ดัชถุยาวัตร
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายอชิรวิทย์ พิมพา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายรติพงษ์ บุตุธรรม
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายภาคิน มุขรักษ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สุครีพ
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายกันตภณ ธรรมวิยศ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายอชิรวัตติ

์

จันทร์ฝาง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงสุนิตา ปยัง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงณัฐภัสสร ตรีเดช
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูตาเพลิด ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงพุทธชาติ สุครีพ
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงภาวิณี อุดชุม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงอาทิติยา สุครีพ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงมนธิรา ชาญศึก
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปานเพ็ชร ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายภูมินทร์ สีหาทับ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายคุณากร วิไชยวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายวัชรพงษ์ วาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายณบวร ศรีวงค์ญาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายณัฐพล สิงห์ลอ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

เลพล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายปฏิวัติ สีเสมอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายพงค์สกร บุญศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปญญาสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงปนัดดา สร้อยจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงปลาริตา เลพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงพรกนก คำสมัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงวาริสา ไชยรินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายนันทวัขร เหล่าพุทธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายอภิชาติ เพ็งแสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายพันธ์วิรา ดวงแสนพุธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายเมธานนท์ เนืองแก้ว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายเกริกพล เลพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงดวงกมล พลเสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงอรัญญา ทองนพคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เสนสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงปราณี บุญครอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงยุวดี บุญครอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงเบญญา หล่ายจ่าด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำพิลาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอริศรา โยวะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายณัฐกิตต์ ศรีพรทา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

กองเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายภัทรพล อันชุรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายศุทธวีร์ สีหากลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายนครินทร์ ยุทธศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ เพสาลี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายสุริยา เศษรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ ดาหลวงมาตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงจิราพร พันทะลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาจสามารถ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงชวันนา สุขทวี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงจิรัติกาล พุทธสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงสริตา นามโสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ กองเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายตะวัน ดอนไพรวัลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายทัดธน โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายยุรนันนท์ พันเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายภูมิเพชร จอมทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายเอกรินทร์ โคบุตรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายวีรวัฒน์ คำภูเวียง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายบุญชู แสงนาค
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ นาคชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พันเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงพัชรา คำสมหมาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพรนรินทร์ เทพชาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงศศิวรินธร พันเดช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวทิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายจิราวุฒิ แสงจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายยุทธภูมิ คำแพง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายขวัญชัย ไทยเมืองพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายมงคล วงษ์คำซาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายเจษฎา เอกตาแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายชัยประสิทธิ

์

เหล่าชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายสงกรานต์ สนทาทร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายนพคุณ รัตน์ศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายภูริณัฐ รักเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายภูชิต ทองหมืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายปภังกร รักษาศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายพัษณพงษ์ บัวทิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายสุทิน โพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายพิชิต ม่องคำหมืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายปรางค์เทวดา

จอมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงสุจิตตรากร แก้วนัยจิตร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงสุธิดา ศักดิพงษ์

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงพัชรียา อ่อนบัวขาว

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงปวีณา ทองหมืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงพรอรุณ ธุลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงวิจิตรา บัวทิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจิรวรรณ พันเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายวีรยุทธ บัวทิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายวรวิทย์ จอมทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายวัชรศักดิ

์

พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายอนุศักดิ

์

บัวใหญ่รักษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายก้องชนะ วิชาผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๑๙ เด็กหญิงพลอยไพรรินทร์

บุญราศี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีลาวุฒ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงกุลวดี นารอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงพิลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงมุธิตา พันเดช
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงลักษณพร พาพินิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงณัฐิญา เปาชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ วิชาผา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงอาภัสราพร โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองหล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอภิญญา วิชาผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๐
นายยืนยง ชนะภัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๑

นายเนวิน ศิริบุตรวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๒

นายชัยณรงค์ รัตน์เพชร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๓

นายจิรพัฒน์ ศรีลาวุฒิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๔

นายศราวุฒิ คำแพง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๕

นายมินธดา วิชาผา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๖

นายจิตรกร เกรงขาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๗

นายปญจพล จอมทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๘

นางสาวมณีรัตน์ บัวทิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๓๙

นางสาวกุลธิดา วิลุน
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๐
นางสาวฌาณสุดา ศรีโสภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๑

นางสาวชุติกานต์ ศรีโสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๒

นางสาวณัฐธิดา ภูสำเภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๓

นางสาวสุพรรษา เมืองจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๔

นางสาวสารสินธุ์ บุญชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๕

นางสาวอรธิมา กันทำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๖

นางสาวอริชา ใจปญญา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๗

นางสาวชไมพร กันทำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๘

นางสาวชลธิชา มารศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายธนากร พุทธกันยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายพลาธิป นามคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงอรวรรณ แสนวัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุทัตตา โนนแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงณีรนุช เอกตาสอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงขณิฐา พรานันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงกนกรัชต์ บุญชิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายปยบุตร ทองหมืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายธนภัทร์ เรืองศรีมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายพงศธร โคบุตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ วงค์เชียงยืน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาคม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายธนบัตร ศรีโสภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายธนาคาร จันทร์นอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายอภิชาติ พลลาภ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายอาทิตย์ พันเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงสุธิชา แก้วสาธร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงอาภาพร บุตรวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๗
เด็กหญิงพลอยไข่มุก สาระรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุธิตา บุตรสิมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายสิทธิพร วิชาผา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายรพีพงษ์ แงมพายคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายยุทธนา คำประวัตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ โสแสนน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายกรวิทย์ ไชยเพ็ชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสุภาพร บาใส
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๕

นายสุรศักดิ

์

ขารีวาล
๒๙/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๖

นายเสน่ห์ สุขวิชัย
๐๓/๑๑/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๗

นางสุกัญญา สุทธิทาที
๐๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๘

นางสาวพิกุล สวัสดี
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๗๙

นายพชร ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๔ / ๒๕๒
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๐
นายธวัชชัย ชารีวาล

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายสงกรานต์ จันทะวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ รัตอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายสุรชัย ไชยคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายธนาคิม โพธิหล้า

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายฤทธิพันธ์

์

สีหอมชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายธนาวินท์ ปญญาบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงกชกร อันทะนิล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๘ เด็กหญิงประไพพรรรณ
เหล่าธง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงศศิธร อินทรักษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงปญญาพร วระสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนพรดา โพยประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงกิงไผ่

่

อภัยกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดอนทองหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธีรพัฒน์ รัตนทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายทิพย์พัฒน์ ศรีโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงธารี จันทะนง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายจิรพงศ์ สิงห์โรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายวันทะวี พันเทศ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา ไพรสุวรรณ์

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงปาริดา แก้วชัย

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา โคทนา

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายปยวัฒน์ เรืองสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายสวิตตา ชาทุม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงอทิติยา โพธิศรี

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายธนบดินทร์ ขาวลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงธิติยา คำศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงศิริยากรณ์ สุดมี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายภาสกร สาระโว

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงจิรประภา ลำพุทธา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงปริยากร สีนอ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงเกวลิน แก้วสาธร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายปณณธร ศรีอินทร์จันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงอารยา กัสนุกา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายธนพล เดชโคบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายเจษฎาวุธ มหาชน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายจักรพงษ์ ไชยกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายอาทิตย์ เสือปู
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงอธิชนัน จันทร์ทองทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุจาริณี สีลาลับ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายณัฐพล วิสัยสิทธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงวัลลภา ทัดมอญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายติรวิชญ์ พงษ์โสภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงมสิสรา แผนเสือ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอภิพัฒพงศ์ โสเมืองฮาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ หม่อมฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายภูรี เว็งอาจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายวรเมธ เศษวันโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงลักษณาพร ไชยสมบัติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงรัตติมา เหล่าภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีขุนชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายจักรรินทร์ สมศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงพลอยชนก สีนามหวด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงวรรณษา แก้วสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงวีรดา จันดีบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงบุญญญฺสา วงษ์ทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายชิณวัตร พันธ์พิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายกรกต โกกวิลัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายเกรียงไกร อินบุญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายไกรศร เหล่าวงษ์โคตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายณภัทร์ เจริญชน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายทักษิณ สีนามหวด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายปริญญา ดรคอนขวา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายพอเจต ทุริวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายยุทธพิชัย โพธิแปลง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อินทร์วิชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายอัดถพล สีนามหวด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ แสงตัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายนฤเบศน์ ทินอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงเกตุแก้ว นิยม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงอนันธิติยา ญาติรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงนันทวัลย์ จันดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยะสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายกฤตยชณ์ ทองยืน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายรพีพัฒน์ บุตรวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงกรนิภา จันทะเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงชิดชนก ภูกองไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงพัชราพร รัตนศรีวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงวันวิสา เผ่าหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ภูพันนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา แห่กระสินธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงฐิชา เลพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงวาสิตา ทิพชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายธนกฤต เหล่าอรรคะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายธนพล สีหาทัพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แทนหาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุดโทวา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายวัชรกรณ์ จันละคร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายศิวกร ภูกองชนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายสุรยุทธ เฮืองศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงกรกนก สียางคุย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีย์ คำนวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงกาญจนา สายจุง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงคณิตา ขันถม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงจิรภัทร เก่งสาริการณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงชนิดา ชาญประพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงชลดา ชิณรักษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงชลธิชา หาสุวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงญานิศา ลาสุนนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สะแกทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงธนพร พันธ์ไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงนริศรา โคทนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงนิภาพร ดวงดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงบริบูรณ์ รัตนทิพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงปภาพินท์ ฤทธิทรงเมือง

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงปานระพี ปานมาศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงพิมระตา จำปาแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชิณรักษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงวิลาสินี สองจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สิงหล

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงสกาวรัตน์ รัตนทิพย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงสุจินตนา ภูกิงนา

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุทธินิชา

์

โมราวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสภามา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงหยกนภา สารยศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ยินดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายเมธัส วงค์โคกสูง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยะทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายอธิป โคคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงชนิสรา ศรีสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงณริสสา ดวงปญญา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงนุชวรา ศรคุณแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เรียนพิษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงพิชญนันท์ หาญกล้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงภัทราวดี ชัยเดช

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงวิลาศิณี ศรีจันทร์ฮด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงสิรินาถ โคคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงสุธิตา แสนเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงอรนภา บัวแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงอังสุฎา เสนาหนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา โสพุดอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายนราธิป หงษ์สีทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายมุละ มูลละออง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงกฤษติญา วงเวียนครู
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงกันยาพร แข็งฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงกัลยกร แก้วกำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงขวัญชนก กันภัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิพระ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๑
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ โพธิหล้า

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงฉัตรมณี บุญแก้วคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงชนิดา ศรีษะโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงชลดา คาดสนิท
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงชลิตา โพธิหล้า

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงญาดาวดี รัตนทิพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ทิทึกทักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงนภาพร สาผม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงนัทรียา เนืองอาชา

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงปทิตตา มีอำนาจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงพาขวัญ หมูนสี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงภัชรีย์ ราศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงมินตรา แสนคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงระพีวรรณ์ นันธศาสตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงรุจิรา ภูกองไชย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงวรนุช แก้วเฮียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงวรรณพร ศรีบุญเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงวัชราภา จันทะมาตย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงศศิธร ปฎิเมตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงสายทอง ไปดง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงอภิญญา อุตลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงไอยรา บุริขันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายบุรินทร์ มูลเกตุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ พุฒพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วิชัยวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายศิวกร สีโพนารี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายศุภกฤต โมมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายศุภกิจ บุตรแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ พิลุน

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงชลธิธา พาลราษฎร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงทิพวรรณ เพสารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงปนัดดา แก้วกำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงพรชิตา มูลสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพิยดา พิมวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ โคตรหลักคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี ขวัญโพน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงอรสา ศรีจันทร์ปลิว
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายธีระพล ศรีโยธี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายพัชรพล อิมกระจ่าง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ริโยธา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายสุวัฒน์ สายสิม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงกนกกร ยะไชยศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงกัลยา ขันทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ทะสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงฐิติญา แก้วอุดม
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงเทพนารี ยอดแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงนันธิชา พันเดช
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สีหล้ามะนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงมุธิตา แสนกุง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงวนาลี ศรีคุณชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงศิริพร ขันเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงธนพร ทองพิระ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงนิตยา แสงกล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล เนตริสาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี ยอดจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๗

นายกฤษฎา ทองหมืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๘

นายโยธิน แก้วขุดทศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๗๙

นายธีรพัฒน์ อามาตย์สมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๐
นางสาวกนกวรรณ ถาเหง่า

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๑

นางสาวกัญญารัตน์ ภคะวา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ หงอสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๓

นางสาวกาญจนา นากอ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๔

นางสาวสรีรัชญ์ สมบัติมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๕

นางสาวกฤติยา ปญญาใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๖

นางสาวปภัสรา วงษ์คำซาว
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๗

นางสาวพิมพ์ภัทรา ภูมิชูชิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๘

นางสาวมิตดาพร ศิริมาลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๘๙

นางสาวบัวชมพู สีโสดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๐
นางสาวสุกัญญา สุครีพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๑

นางสาวสุภาวดี มนชะอุ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๒

นางสาวอนัญญา กุดวงษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๓

นางสาวณัฐริกา กุภาพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๔

นางสาวเมธปยา ต้นทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๕

นางสาวอารยา คำภูเวียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๖

นายวิทวัส ปรักมาศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๗

นายอนุชา พิมพ์สาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๘

นายณพกร ศรีทอนสุด
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๔๙๙

นายนพรัตน์ พรานันท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๐
นายนรวัฒน์ มาโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๑
นายวรพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๒
นางสาวกาญจนา ธรรมวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๓
นางสาวธิดา หอมกำปง

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๔
นางสาวนริศรา ทองดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๕
นางสาวบุษกร สืบกินนอน

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๖
นางสาวพนิดา แสนนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๗
นางสาวณัฐยาน์ ไชยศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๘
นางสาวรุ่งรุจี อินทร์จอหอ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๐๙
นางสาวรุจิรา อินทร์จอหอ

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๐
นางสาวอภิสรา วรนิตย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๑

นายพงศธร ดีงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๒

นายพงษ์ดนัย สีเสดนาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๓

นายอภิชัย บุตรวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๔

นายสุวิวัฒน์ โกเมน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๕

นายชนะชัย สุครีพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๖

นายวิศรุต คชเขือน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๗

นางสาวขนิษฐา โพธิหล้า

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๘

นางสาวมาริสา เลพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสิริขวัญ จันทกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๐
นางสาวกริชสุดา เนืองชมภู

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๑

นางสาวงามชีวา กุลสาร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๒

นางสาวนัฐพร แสนวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๓

นางสาวรัตนา เปนะนาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๔

นางสาวอรวรี สีนามหวด
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๕

นางสาวกัญญารัตน์ พันเดช
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๖

นางสาวนริศรา เดชอุทัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๗

นางสาวนิตยา ไชยรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๘

นางสาวนิชา กองเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๒๙

นางสาวมนทิรา กองวงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๐
นางสาวสริตา วงษ์สกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๑

นางสาวจันทกานต์ ผ่านจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๒

นางสาวปนัดดา วงค์โคกสูง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๓

นางสาวสุภาภรณ์ ภูเด่นผา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๔

นางสาวณัฐชญาพร แสนนาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๕

นางสาวกุลนัฐ บุตรวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๖

นางสาวรัตนากร สุนทรวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๗

นางสาวอารีญา สีดาวัตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๘

นายเกียรติศักดิ

์

โพธ์สุวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๓๙

นายธีรพัฒน์ ดวงชรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๐
นายจิรายุทธ ศรีโคอุ่น

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๑

นายสิทธิศักดิ

์

ผาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๒

นายธิติ นีนันทะรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๓

นายกรภัทร์ แสงเสียน
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๔

นายกิตติพงษ์ ศรีไชยตุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๕

นายตติยวัฒน์ ทุมมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๖

นายราชัน เหล่ากาสี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๗

นางสาวมัทธนา สีหาทับ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๘

นางสาวศิริลักษณ์ มงคลแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา แสนคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๐
นางสาวสุขุมาภรณ์ หาสุวอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๑

นางสาวพันธ์วิรา วงละคร
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๒

นางสาวภัทชยา นางาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๓

นางสาวบุษยมาส เหล่าจันอัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๔

นางสาวเกษฎาพร คำจำปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๕

นางสาวจิรนันทน์ สุขสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๖

นางสาวศศิกานต์ อ่างคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๗

นางสาวพัชริดา วงษ์ประพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๘

นางสาวศิรินันท์ เครือแวงมล
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๕๙

นางสาวปยะพร หงษ์ศรีทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๐
นางสาวจนิสตา เนืองแก้ว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๑
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๒

นางสาวภัทรวดี อันทะเกตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๓

นางสาววาเศรษฐี ชิณบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๔

นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๕

นางสาวสุวิมล ศรีไชยโย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๖

นายอภิสิทธิ

์

คำนวน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๗

นางสาวธิฎิพร เพ็ชรสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๘

นางสาวนันทิยา สีคาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๖๙

นางสาววาสนา ศรีวงษ์รัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๐
นางสาวอริสา พรศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๑

นางสาวอัจฉรา โคทนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๒

นายอมรเทพ ศิริวัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๓

นายธีรวัฒน์ แสงต้น
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๔

นายพงษ์สันต์ รัตสุ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๕

นายสิทธิชัย ศรีนันนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๖

นายณรงค์เดช มูลเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๗

นางสาวจุฑามาศ จันวงษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๘

นางสาวบัณฑิตา โพธิหล้า

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๗๙

นางสาวมนัสวรรณ เขตสนาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๐
นางสาวชลธิชา นนทตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๑

นางสาวศิริกัลยา ฟกอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๒

นางสาวสุธิตา นามโพธิษา

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๓

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๔

นางสาวอัจฉราณี ขันทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๕
นางสาวปราณปริยา สีโสดา

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๖

นางสาวแอนนิอร ศรีพระราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๗

นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๘

นางสาวณัฐวรรณ แสงกล้า
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๘๙

นางสาวนริศรา สีโสภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๐
นางสาวสุภาภรณ์ นาดประนิล

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๑

นางสาวกมลทิพย์ พันธ์ชิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๒

นางสาวกมลมาศย์ วงษ์สา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๓

นางสาวกุลิสรา ธรรมวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๔

นางสาวปาริตา จำปาขีด
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๕

นางสาวเสาวนีย์ ดวงทิพย์จันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๖

นางสาวสุทธิดา พันธ์มณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๗

นางสาวฐิติภา โคกสีอำนวย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๘

นางสาวปนัดดา สีโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๕๙๙

นางสาวภาณินีรัตน์ บุตรคำโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๐
นางสาวสมฤทัย ศรีอันจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๑
นางสาวสุภัชชา ถุงจันทร์แก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๒
นางสาวเสาวรีย์ ดวงทับจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๓
นางสาวหทัยรัตน์ พาพินิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๔
นางสาวหทัยรัตน์ มาโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๕
นางสาวอริสรา ทะสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๖
นายเกียรติศักดิ

์

พันธ์เทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงกนกพร พิมประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงกนกพร มนัสไธสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ บุบผามาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายกรณ์ดนัย คุณแสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงกฤตธีราดา จันทเสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายกฤษณัย มืดแคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายกฤษนัย ประกาเล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ปนะกะเส
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาจอมพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงกัญลักษณ์ ฝายพลแสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายกัลธนัสก์ ระถี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญตาแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายกัลยรัตน์ แดนหนองแปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายการัณย์ วงศ์บุญมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงกิติยา ฤาชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงกุลนิดา กุณาฑลต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงกุลสตรี ฮุยน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงจรรยารักษ์ ประทุมมัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงจริญญา กางโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ สีสา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงจารวี พาเสน่ห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ รอดแสดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปะวะเน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงจิราภา ริมสา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จริงระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายฉัตรพร ทาทม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายชนัย ชินจักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายชนาธิป กันบุรมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงชลันดา ชายสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายชัยกฤต เทียงดีฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายชัยณรงค์ พุทไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงชิดชนก ประทุมมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงชโลทร ปะเสทะกัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงญาณิศา ทองชา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงญานาธร ปะมะโน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ปอมสีลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา มาพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงดนุลดา ปะมะโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงดลนภา ดวงสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงดวงหทัย ปจจัยโคนัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๗
เด็กหญิงดาราวรรณ ปริวันตัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงทอแสง ทองศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายธนภัทร วิเศษดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงธนัชพร ประเสริฐศร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงนันท์ลินี หงศาลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายบูรพา ทิมกลางดอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงปริยากร จันทศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงปณฑิตา ยศตะโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงปยวรรณ มะสีถา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๖
เด็กชายปุณณานันท์ แทนมูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงพรณภัทร ผาสุขเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์สนัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงพรธีรา ศิรินัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายพัสกร ปะวะทัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายภัทรพล สายแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงภัทราวดี ลิขิตธรรมวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายสรวิศ สรวนรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสหโชค ปนะถา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายสามพระยา สร้างนา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงสาวิณิตย์ ปดตาทะโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี เทียบข่วง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ภักดีจุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงสุธาศิณี ประโหมด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงสุนิดา เกตุชาด

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทบพักตร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงสุรธิดา ปดตาระพา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายอนิรุตน์ แก้วลาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงอภิญญา จำปาสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงอภิญญา วงศ์ปญญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงอภิษฎา พันภักดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงอรจิรา จันทะคาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงอรฤทัย สินทุกข์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงอรอุมา มนไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายอานนท์ รัตนประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงอาภาภรณ์ โตประสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงอาริสา กองปน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงอินทุกานต์ พืชพรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงเกศรา ดาประเสริฐ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายเจตดิลก ประทุมมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายเจษฎา ปดตาทะโน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงเบญจาริยา จันทร์สุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงเปรมฤดี สีส่วย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงเปรมวิษา ประทุมวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายเอกพล พันหล่อมโส

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงแพรวา แจ้งวิจารณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงแสนเสน่ห์ ไกรวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงไพลินลดา เศษคึมบง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ แสนนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงกรภัทร์ แคนเภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียบไชย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงกฤตยาณี บุญเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงกัลปพฤกษ์ ปรึกไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงกัลยกร ชินโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงกุลวดี ทองสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงงามใจ ปะสาวะโท

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงจันทิรา เนาวะบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ แพงลุนหล้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงจิราพร ดิษฐประสพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อินทะนัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงจุติพร หรัดดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงจุติมา วาจาสัตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายชนินทร์ เชิดกำแพง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงชลลดา ปริมิพุทธ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายชัยภัทร ปุเลตัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายชัยวุฒิ พรมลาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายณภัทร นามหาชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๓

นางสาวณัฐกานต์ กางโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี บุญนาดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์กัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายต่อตระกูล โพธิรินทร์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายทักษิณ จุปะมะนัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ปะทะโก
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงธนกร นิตไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายธนาทร ปนะพัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เทียงดีฤทธิ

่ ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงธิติมา ยอดแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงนุชจนาถ ไตรนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงนำหนึง

่

เกลียงไธสง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายประภากร ปุผาโล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายปริญญา พันวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายปยะชัช ทบพวก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงปยะพร สาวิสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงปนปนัทธ์ ปททุม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงปุณยนุช สอนทะมาตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายพชรพล น้อยก้อม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงพนิดา ศรีเพ็ชร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงพรชิตา พลไชยขา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงพรนภา เสียงใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงพรรณิภา ประทุมตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงพลอยชมพู โชติประติมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลาดเหลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายพุฒิพันธ์ พันธ์พุฒ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงภัสสร ช่างเหล็ก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงภัสสรา สุขจิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายมนเฑียร สุพรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงมัณฑนา โตสิงห์สอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงมุทิตา กางโสภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงรดามณี ปดตาระโส
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงรัตติยากร แนนไธสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงรุ่งธิดา รัตนบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายวงศ์ศักดิ

์

ไชยสอน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงวรนุช จันทะบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงวิจิตรา เทียบหมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายศตนันท์ เขตชมภู
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยิบไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ ฝายพลแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงสิริกุล บุญอุ้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุณิสา สุทินรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงสุภาพร สุระสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายอภิชิต เยาว์ไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายอภินันท์ ทบศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ หมืนไธสงค์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงอรยุภา ช่อชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายอรรถพล อรรถโยโค
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงอลิชา หมืนไธสง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงอารียา กางโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงอารียา ศรีโยธา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงอินทราณี เพ็งพิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายเกริกพล หมืนกล้า

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปะราพจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายโรมรัน เอลาวัลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงโสลดา อู่ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงดวงนภา เทียบพิมพ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายนิลวัช น้อยก้อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงประภัสสร ปะวะถา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงภัทราวดี จะโนรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายศรัณย์ มูลวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายศุภณัฐกร ทบศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงสิรชา คำสุวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายสิริวัฒน์ ทักษิณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงสุธารินี จันทะโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายสุรพงษ์ ปะตังถาโต

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงอมลวรรณ ไชยรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงอรพิน ปะทิเก
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงอริสา สุดซา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงอังคนางค์ สังฆะมณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงเมทาวินี บรรยง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

สุทธิสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายไกรราช พรมภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๘

นางสาวกุลสตรี แพงไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๘๙
นางสาวพลอยไพลิน พรมดอนกลอย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๐
นายศตวรรษ แสนมาต

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๑

นางสาวศศิวิมล เพศชมภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๒

นางสาวอาทิติยา ปะกะตัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๓

นางสาวอินธิรา เทียมทะนงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิสัยตรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายจิรายุ ปดตาระพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายญาณวุฒิ โยธาภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงธัญรดา ปดตาระโพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายนฤทธิ

์

พรมภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงนันทพร ปุริเส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงจิราทิพย์ ปะจันสี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายณัฎฐภูมิ ภูวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แทนคร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงศรุตา โสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงชลธิชา แก้วอาสา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายธรรมรักษ์ ปะสาวะกา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงพัชรัมภรณ์ หมืนกล้า

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงภัสรา สีโนนสูง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายศิริมงคล ปะถาปะตา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายอิทธิพล แทนคร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายโชติพัฒน์ อรุณศิริสมบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงไขแสง สมศรีรืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายกิตติพงศ์ โสวาที
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายถิรวุฒิ ภูวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ สมนึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปดตามาตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายธนดล หมืนไธสง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายธีรนากรณ์ แทนคอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายพิทวัส มาตบรรเทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายภัทรพล ปะสาวะเก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงวราพร พรมบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายวรเมธ ทัพธานี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายวาคิน พูผิวขำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายวาฤทธิ

์

บุญสุระ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงศศิธร ปุยละเทิม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายสหรัฐ ภูบัวดวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายอธิยุต กล่าวสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงอรวรินณ์ สิงหาวาสน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๘
เด็กหญิงอริสราภรณ์ แทนคอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะตาทะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขตแวงควง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายฐิติกร ทาสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ นาราษฎร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงนิราวัลย์ อนุศาสน์โกศล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายปฏิพล ปะสาวะโท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายปรัชญา กัลยาลือ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงปริยดา ปตตังทานัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงพรรณพศา ปะวันโน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงวิจิตรา ชินเป
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงสุจิรา จันนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงสุจิรา ประทุมสาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปะสาวะพา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายอนิรุส รณเรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ปะสาวะนัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงเมธาณัฐ นรินยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายเอกชัย วันไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายชิษณุพงค์ น่าชม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายทิวากร คึขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายธนกฤต ปะสาวะนัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๔๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะตาทะโย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ นามสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายมงคลชัย ปะสาวะโถ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาลารักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุดชา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พาบุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงสุภาวิดา ปะตังเวโส
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายอธิพล ปะสาวะโถ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายอภิชัจ ไชยณรงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายไชยยา กุดนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เหลาเมืองเพีย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงรุจิภา จันทะบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายลีโอรี สีวงษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายสิรภัทร ทองเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี มีแสวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงสุภาวิตา ทีดินดำ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายจีรยุทธ ปะตาทะยัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงฌิชากร เวียงคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงพิณฐิตา ประตังธานี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายศราวุธ สีวงษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายสหรัฐ ดือขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงอภัสรา ปะตาทะยัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงอภิญญา นาราษฎร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สวมรัมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงปนยดา ปะตาทะยัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงศรุตา เหล่าพิเดช
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายอภินันท์ มะดาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา สุรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงอภิรดี ยุบ้ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงกสิกร ปะวะเสริม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ดีอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงธัญชนก แก้วโก่ย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายนเรนทร ปะตาทะโย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงพัชริดา หระดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงวริศรา เทพา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงสุชานันท์ จันโท
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงอินทิรา ไกรษร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายถิรายุ อัปปะระทัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสุภาพร ทองเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงสุนิตา ยงกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงกนกวลัย แก้วสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงกมัยธร สิงห์ศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายจักรธร ผาลารักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายจิรายุพงษ์ ลาเบาะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๓

นายสิทธิชัย หวังเหลือมกาง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ทบวงศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงกรรณิกา มารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายกริชพิชัย สุวรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายกฤษดา ประทุมตรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แมงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๘๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิยมไทย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เกาะกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายกีรติ กัตโร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงกีรนันท์ ประทุมตรี

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงขวัญฤดี พลนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ พิมพ์สาลี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงจุฑาพร ปะตังเวสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงชญาดา สีสงัด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงชนิดา ปสสาโก

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงชลดา ก๋าเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายชัยชนะ แมงไธสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงชาลิสา สุขประทัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายชิษนุพงศ์ ศรีวัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายญาณวิสุทธิ

์

คำอ่อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงญาณิศา แสงทอน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงฐากูร ภายไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงฐิติวรดา กุดรังนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายณัฐดนัย พลทับ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สรวงศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงณัฐมน ปุผาโต
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายณัฐรัตน์ ปุราถาเน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ปลิวไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายณัฐวงศ์ บุริวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงดวงฤทัย มหิพันธุ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงตรีชฎา ยอนไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายทินภัทร ไมตรีแพน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายธนชัย คำงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงธนพร ศรีหาเวช
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายธนภัทร ด้วงแหวะ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายธนภัทร ผิวเผือด
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทวยจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงธนัญญา โยธาภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงธนัฐชา ปุยละเทิม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายธนารัตน์ เกตุแสนสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงธัญชนก พุฒซ้อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายธีปกรณ์ เทพกัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร ปราโมท

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร เชิดชู
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงนันทิชา ปุรุแสน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงนิศากร บูระภักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายปณต หลงสิม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงปภัสสร จงสมชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงปวริศา บุญม่วง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงปวีณา ประสิทธิเสมา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงปวีณา ปริโต
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงปาลิตา ทองวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๓ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายปยะวุฒิ บวกไหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายพงษกร ปะถาระโต
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายพรปวีณ์ ประทุมมาต
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายพลรวี ทวยทุย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงพัชรพร จำปาดวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายพาดา นาราษฎร

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปดตาละเต
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงพิมพ์วิมล พุ่มจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงพิมภัสสร หยุ่มไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายพีรพล พลศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขนรกุล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายพุฒิสรรค์ ปะวาระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายภัทรภูมิ จันพลแสน

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายภูธเนตร สุดชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายภูรินทร์ พันธ์วัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงมาริสา จำปาดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงรัชประภา ทิพรมณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ นนฤาชา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธรรมกาโร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงวรรธนพร จันทร์สม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายวรเมธ วัฒนธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายวัชรพล ผลเลขา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงวารี สีรโท
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายศรัณยพงษ์ สารบูรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงศิริกัญญา ดอกบัว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ คงคุณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิลารัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายศุภกานต์ ถาวร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายศุภชัย แสนนาใต้
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรีสมรส
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงศุภิสรา สังขละเจดีย์ชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายสรรเสริญ ทรงอาจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงสิรินดา อำภาผล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงอริศรา พลชัยขา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงอังคณา ทองด้วง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๔ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงอัญชลี ทองสลับ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๑
เด็กหญิงอานัลตาชา ชมชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา ปะโมทาติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงเพชรณภา ปดตานัง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประสาระวัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายเหมันต์ แซ่ตัง

้

๐๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายโยธิน สุวรรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายไตรภพ ทำเวียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงกนกากร แสนยากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงกรพิน ยินดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

พิสัยภาค
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายชานุวัฒน์ กองทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงฐิตาภา หมวดสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๓ เด็กหญิงณัฐฑิญาภรณ์
ภิรมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ผันผ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายธนพงษ์ ผลอ้อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ หอมดวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายธนโชติ ปุราถานัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายธีรนันท์ ภิพราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร ปนะพัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายธีระพันธ์ โพธิจักร์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายนพรัตน์ สีครัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงนวัช มะลิโค

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายนัทธพงศ์ นิวรรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายบวรวิทย์ บุญสุระ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายปฏิภาณ คำกองเงิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายปรีชา ดวงชาคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงปวีณา ปากเมย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายปญญา ดวงชาคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงปยฉัตร ภาชะโน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายปยวัฒน์ แคนเภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงภัทรพร ชัยวิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายภูริภัทร ปนะกาสัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายภูวมินทร์ เมตไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงมัทนาภรณ์ ประมูลจักกา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๕ / ๒๕๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงรพีพร สุกทน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายรัตนกร ปะกิลาโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงรัตนาวดี เทียกมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงรุริญา เศษสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายวชิราวุธ ประทุมมาตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายวัชระ คำโค

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงวิภาวี กลินอำพันธ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงศริญญา ทศแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายศิรวิทย์ บุญแต่ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายสุริยะ โกสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายสุริยะเดช แสนหล้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงอภิศฎาภา ปุราชะทำมัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายอัครพนธ์ พงษ์นิล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายอิสรากูล นาราษฎร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ติงสุวาทิตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายเสกสรรค์ ทองพลขวา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงทิฆัมพร ปทังเว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายธนวัตน์ แทนนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงนัฐลดา ปุริทำเม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายนิติพล นามา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายปฏิภาณ พินิจมนตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายพงษ์วิษณุ ทับทิมไสย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงฤชามน อรัญโสตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงศรัณย์ ทานันท์นอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายสัตยา ดำดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงไข่มุข หัดที

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายกฤษณะ ทองย่อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายกิตติชัย ศรีประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายกิตติโชค ศรีประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงจิรดา ปุริมาเต

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงจุทารักษ์ มะโนชิต

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายชนะชัย โมดาคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงชนาพร พลรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ปะริโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายชาญณรงค์ อาษาศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงณภัทร คำดุ้ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ชาวบ้านใน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ชำนาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ พลทุมมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงณัฐริกา เพาะไธสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สีแป

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงธนัญญา พงษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายธนากร จันทร์แก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงธวัลยา เศษมาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงธัญญ่า เพียรอดวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ จำปาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายธีรโชติ เผือนพงษ์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ คำสุวรรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงนฤมล อาจวาที

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ ดีสินธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายนาวิล แสนวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงนิชธิชา หอมโคกค้อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงนิติยากร สุขใส

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงประภัสสร ทิงโคตร์

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายประภัสสร ปดตาโส

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๐ เด็กหญิงปรัชญากานต์
จงชมผา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงปาลิตา ฝากภูธร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายปุณยวีร์ วิบูลย์กุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายพงศกร ปกเขตานัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงพนิดา ชาญเขว้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงพัชราภา ปนะกาสัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงพิยดา เข็มโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงภัทรภร สร้างกาลนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วชนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายภานุวัฒน์ วันสูงเนิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายภูริพัฒน์ บุญมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงมานิตา คำแสนโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงมินตรา เนียมนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงยุวนันท์ ปะตะทะยัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายรพีภัทร ปะการะโต

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๗ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายระพีพัฒน์ ปดตังถาเน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงลลิตา เชตะโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายวชิระ คำโค

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายวรกานต์ ทับผา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงวรินทร ขุนเพ็งมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายวัชรพล ทบวงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชิดชมนาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายวัชรินทร์ ปดตาสัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายวายุ มีไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงวิภาวี ชวนสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงวิยะดา เมืองขวา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายวุฒิภัทร ต้ออาษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นำภา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายศิวกร ปะสาวะเท

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงศุภนิดา แทนคอน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ ปวงประชัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงสิริยุพา ดงประทีป

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เวโสวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงสุนันท์ธา ดินดำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายสุภัทร บุบผาเต

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุภาพร ทะนงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงสุลีพร ปดตามาตา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงสโรชา โอดสระน้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ทุมนาหาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ปะวันนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ สมภพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายเขมชาติ เตือยมา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา แสงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำกองแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงแก้วตา ธรรมขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงชัญญา พันธ์เข็มทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขวัฒนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายนิพิฐพล แก้วลือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายปฎิภาณ บัวมาศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายประวิทย์ แก้วโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๘ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายปญญากร ทวยมีฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงพิกุล สอนนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายภูวนัย สระจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงสุดาวัลย์ โพธินอก

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงอรนันท์ ฟุงเฟอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายเกตุศักดา สมีนาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงกุลณัฐ แสงสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายจักรชัย หมึกไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงจันธนา กล้าหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงจิระนันท์ กันทะเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๐
นางสาวจุฑารัตน์ ธงแสนเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายณัฐนันทน์ สีแป
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๒

นายณัฐพงษ์ พลสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงดวงดาว คำด้วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงดวงเดือน คำด้วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ปนะสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายทัดตะวัน ลาดเหลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีชุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายปณิธาน ตะโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงปยมาศ พรมดอนยาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๐
นางสาวปยะธิดา จันพลแสน

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงพรปญญา ปกการะโถ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายพรรษกร หยุ่มไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายพิศิษย์ เกียวกัน

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายภูริทัศน์ ประธาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา บุญรุ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล ปุริมาเต
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายวสันต์ จันทะปลาขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๘

นายวัชรพล หยุ่มไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงวิชชุดา ตะนะชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายวีระยุทธ เวชพิทักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงศศิมินตรา เหลือมพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๒
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ มารักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงสุพรัตรา ปะทานัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงสุมินตรา มีไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงอาริญา บุตรโสภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายเจษฎา นามัสเก
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บูระภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๘

นางสาวรัตดา ใต้พรม
๒๙/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายไกรวิษญ์ ศรีสมบัติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพ็งอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายชัยธวัช ปุริโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายฐิติพงษ์ วงษ์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายฐิติวัสส์ ตาติจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายนิมิตร ปรึกไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายพรรศักดิ

์

สีคาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายภูมินทร์ ดงขันที
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรมหงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายยศวิน ชืนตา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ทุมนาหาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายศักรินทร์ ลาดล้าย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายสิทธิกร ทองชมภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงจิราพรรณ ลำไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงชลดา ระหารนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงนิภาพร บุผามาลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงนุจรินทร์ สุดแสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงบุนิกา พลประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงพรรษา พรมหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงรัตนา แก้วอาษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงศลิษา จันเสนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงอนุสรา เวียงสิมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายวัชรกร ปตตาเคนัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงปาณิสรา หารเสนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แนวโนนทัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายฐิติพงษ์ ทองชมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายดัสกร แสนคำภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายทินภัทร พลหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายนพรัตน์ บุญทองโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายภราดร ปดตาทะโน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายภูนิวัฒน์ ดุสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายรังษิต ตาไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายศุภกร กลางนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายสุดสาคร ตอนกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายอภินันท์ ชาวสวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปนะกาโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายอิทธิชัย ทบบัณฑิตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงญาดา ฝากไธสงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงนัฐสิกา ปุตาโส
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงปภัสรา มะธิมะนัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงภัทรวัลย์ เทพวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ นุชนารถ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงสมฤดี รัตน์ทิพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงสมฤทัย มะลิสิม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สูญไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ด้วงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ บุบผามาลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

ดอนไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงธาริดา สุคาคม

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงนฤมล โคตุพา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ปดตาระโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายประวีร์ ปดตาระโต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายพลธกร กรวดนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายพิทวัส นามหนวด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายภาณุสรณ์ ปดตาระโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงรัตติยาพร เวชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายวีรชิต ปะถานะ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงอรปรียา สร้อยสาวะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงกัลยากร สวนมอญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายทิวากร ภูอาศัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายนฤพงษ์ เอียมสกุล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงนีรชา พลช้าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงวาสนา พรมโสภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงออมวดี ยางหงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงอาริษา แก้วโลมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายกรภัทร์ พันหล่อมโส
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงฉัตธริญา ปดตามานัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายถิรวัต บุบผามาลัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงอัมรา บุบผามาลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาดเหลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายชลิต ปตตานะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายนนทพัทธ์ โง่นมณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงปทมพร สีพา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ปดตาระเต
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงสถิตย์ ปอมศิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงชนาภา ปดตาทะสัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายณฐพล พลหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายธนภัทร สุขสินพรสมบัติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายธนภูมิ นิระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูรหงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงสุธาสินี ปดตาโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายสุริยา แสงโพธิดา

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ โพธิแสงดา

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงจตุรพร อุปกา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงกฤษณา กรรมหาวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายกิตติภพ ประการะโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงจิรภัทร คะกาเนปะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงชัชฏาภร ปดตานะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายทวัชรชัย วรลักษณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายธนากร นามปะเส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายบุญหลาย สีหานอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงปณิตา ปดตาทะโน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๕
เด็กชายพัฒน์อนิญช์ ศรีหาจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงรสินทรา วงศ์พรรณเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงวัลลภา จันทปลาขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงเขมจิรา กมลชิตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายคุณานนท์ ศรีบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายทินภัทร เมธีอนันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงธิติญา ปาจุติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ปดตาทะโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงปวริศร มะธิมะเนาร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายพงศ์พล จุปะมะนัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายพชรพล รางศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงพรพิมล ขันธิรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายพีรภัทร สวัสดิพันธิ

์ ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายวัชระ เกษแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงวาสิตา ปดตาระโส
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายวีรภัทร นนทะศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายสิทธิกร พรหมโชติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงอติยากร ทับหัวหนอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายอธิวัฒน์ แคนอินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงโชติกา ยะปะเภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ กรรมหาวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงกันติชา ทับหัวหนอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกุลวลัย ติมุลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงกุ้งนาง โคนาโล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทับหัวหนอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงจันทิมา ปดตาทะโน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงชนาภา พรมรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงฐาปณี นามวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายณัฐนันท์ ประทุมมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี บุญจันทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับหัวหนอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงตะวัน อันพิมพา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายธนภัทร ประทานัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๘ เด็กหญิงประพิมพรรณ
เนาว์เปย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายปญญา ศรีภาร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงพลอยสวย รักษาอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน นาเวียง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงวรรณวิศา ฤทธิยุง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายวุฒิชัย เทียงโยธา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงศรุตา ประทุมมินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงศศิธร ปดตาทะสา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายสุริยัณห์ จันทะปลาขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงอนุธิดา พนมเขต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายอัครพล ระถี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายอิสระพงษ์ นาโล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปดตาทะสา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงเสาวภา พันหล่อมโส

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ พอกพูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จันผอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ทับหัวหนอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายทรรศิน ปดตาทะโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายภูวมินทร์ เรียงรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงวณิดา รักษาอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายศดานนท์ แสงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงศศิวรรณ บาลศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล บาลศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล บุญเต็ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ภูล้นแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายสนธยา ปนะกัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงสุมิตรา ปอมพระราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงอาริสา จุปะมะนัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายเกริกชัย มูลประถม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายเอกรัตน์ จึงเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ทับหัวหนอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายธนากร อุปะเนตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายบัณฑิต มุระมาต

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปดตานะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงศรัณยา ปดตาทะสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายศรัณย์ กุณจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงศุภาพร สีหานอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายสิทธิชัย จุปะมะนัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายอัศนี ทับหัวหนอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสนามา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายเทพเทวา นนทะศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายเปรมชัย จุปะมะนัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายไตรทศ อ่อนแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายปกร ทับหัวหนอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายพงศธร ปตตังละพา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายสนธยา จันแปงเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายเทิดศักดิ

์

เพียงคาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงกนกพร ปดตาระโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์สาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายธนากร ทับหัวหนอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายนันทิชา พรมภาโส
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายปรีชา ปดตาทะสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายปยากร ช่างปลูก

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายรัชพล นาคศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงวิภาพร เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ สิงห์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายธนกฤต ภูลับ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายมัดชัย มะธิมะนัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงฉันทิศา ทดคุย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายทศพล ชาดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงศศิประภา เข็มเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายสรวิศ ชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายอภิวัติ อินทร์ศรวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงกัลยากร แซ่จ๋าว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงปณฑิตา ปดตาระโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงพรลภัส แทนคอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงยลรดา สวัสดิพันธ์

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายวรากร ทบมาตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงวานิสา ศรีสันต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงวาสนา เบ้าทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายวิภาวัฒน์ พระสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงอังคณา พลนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ ทวยบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายธนดล แทนหลาบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายธนากร ปดตารโพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายนัทธพงศ์ พันธุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงอวัสดา ขันสีโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายเจนภพ โพธิใหม

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงเมขลา คำโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงจันจิรา ศรีจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงธัญจิรา สุบรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงปราถณา เทียงพร

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงญาตาวี อินทะจักร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงฑิตยา ตาติจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายณัฐพล แก่นวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงนันยา ภูกิจเงิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายมงคล แสนปดชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงวราพร บุญรุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงกานติมา หยวกฉิมพลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ครองเวียง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายนนธวัฒน์ เทียบภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๗๙
เด็กหญิงนริศราภรณ์ เกลียงรส

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๐ เด็กชายนายบุญอนันต์
เทียบผาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายพัชรพล ชินชาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายภานุวิชญ์ นนทะโย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงวันวิสา ด้วงแหวะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงศิรินชดา ชินนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๕
เด็กหญิงสุพัตชราภา น้อยเสนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายณัฐชนน วิหกรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงณัฐชา วงษ์ถวิล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายธนพงษ์ เต็มดวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงนันทนา นานอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อาชญาสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวขำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายเก้าอรุณ เกิดพูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา สุรีรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงปนัดดา กระแสร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายพิชาญ บัณดิษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงศวิตา หายะคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงศศิธร ดอนตะโก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายไพฑูรย์ พันธุรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงปณฑิรา สาวิสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงอรพลิน เทียงกินรี

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงอริสรา ปสสาวะสัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายธนาพงษ์ เกียรติรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายปรเมศวร์ เทียบกึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายพิรุฬห์ ทินนะรัมย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายพิเชษฐชัย หนุ่มตัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงกฤษศิริรดา ทบเนตร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายชนวีร์ กางโสภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายพิทวัส พลสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายพีรนัย เทพโสดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายภพปฏิพัทธ์ สวาทพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงวัชรี ปะทิเก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายศิริรวีโรจน์ เทียบเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสันติ ประทุมมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงอรดา เทพโสดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายคณิศร ปะวันโน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ประสาทาเส
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายปฐมพงศ์ บุพเต
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทบมาตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงศศิธร จูมกุมาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงเวรุวรรณ จันถาวร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายไชยภัทร นาอุ่นเรือน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายฐิติโชติ พลเยียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายธราทร แก้วพูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงพัชรญา ปะสาระโว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๖
เด็กหญิงอรณภัทชชา จัตุรัส

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายเผดิมวัฒน์ โคตร์ตาแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงกมลชนก อันแสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายณทัต คำดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปะวะถา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายอานนท์ บุญอบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงจิตสุภา ศักดิวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงชญาณี โพธิศรี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายตะวัน ฝายสิงห์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงพรชนก ทรงอาจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายภูพิพัฒน์ บัวชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายมัทธิอัส

เคสท์เลอร์  เคสท์เลอร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ เทียบแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายวันชัย คอนเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายศักรินทร์ เขตเสนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงศิริวรรณ วิเศษสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงสุชานันท์ จิตรสม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงสุวิชาดา บุตะเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงชนิตา เหลียมเพชร

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียบแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงพชรพร คลังแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงภัทราวดี หมืนไธสง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ทิพย์แสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายกิตติธร สีดารักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา เทียงธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายชนวัฒน์ ภักดียา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงชุติมน วงค์โชติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายธวัชชัย ชะนะจิตต์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายภูตะวัน ใจเพชรเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายวิวัฒน์ เทียงสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงศุทธานต์ แก้วสุระ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายสุพลวัฒน์ บานเพียร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายสุรพงษ์ จันโท
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ จันทะแจ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายเมทิน เศษศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ อันชืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อบมาสุ่ย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายธนาสิทธิ

์

สีเบาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียงธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา บานเพียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายอธิการ ศรีแก้วนำใส
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์คำจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เนียนไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เทียงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายอานนท์ แก่นวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายธนวินทร์ สีแพน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทบวงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงปวีณา หาหอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงศริษา จะหา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีละบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๖
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ผิวเหลือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ทบวงศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงญาณิศา มอไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายธนพงษ์ อันแสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายอรรคพล สมออร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เหลาเภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายธนวินท์ ทบเทิบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายพิษณุรักษ์ ทวยบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์สุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายศิริลักษณ์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงอัญมณี สาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายกฤษดา ศรีมาธิรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายคมชิด บุบผามะตะนัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสิรินทรา ปนะสา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงวรัญญา สุนันตาวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงวิชุดา สันทัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงสุลลิดา นิยันตัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงญาณิศา วงเวียน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงวริศรา สุนิปา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงมณิดา สกุลดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงเกวริน แสงโพธิดา

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายวายุ เสนาสุธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงณัฏชา เวฬุวันนัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงพัชธิดา ปนะกัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายชนกันต์ จันวงสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ จันวงสา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงเขมิกา ปนะโต

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงชนกสุดา ถาวะดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา อินทร์วังดู่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงญาณิสา เกียนนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงปาริตา ลาธิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงอรินท์ ชาสุดทะศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงพิชชาภา พาพิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายกรภัทร์ ดวงพุทธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงกัลยา ศรีโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินทรศิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายนนทพัทธ์ มะณีแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปตวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายวชิรพล เภาวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงกฤติยาณี โชคเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ชาสุดทะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงเกศินี แสนสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ลายนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ ยอดประทุม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงจุรารัตน์ ปดชัยสังข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงฉัตรธิดา ปนะสา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงธารารินทร์ ปตตาเนย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงนันธิดา พิชัยช่วง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา ทองชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงปวีณา น้อยจันวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงพรทิพา พรมจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงไพลิน บาคาล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงภารุณีย์ ปกกาโล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงภิญญดา สีสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงมาริษา แกรวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงวิจิตตรา ภิรมย์ภักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงศิริญาพร นามวิเศษ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงสิรีธร ศรีจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงสุธาลินี วิสีปตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงโสภิตรา ขานจ้าน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายคมสัน เจิดพงศ์พิสัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายเจษฎาภร คงแสนคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายมนนัทธ์ บัวรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงเกวลิน กัณหาเรียง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงชณิดา ปกการะโต

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงทานตะวัน วรยศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงบุญญาพร สีหาโบราณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทะกล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงปนัดดา แก่นภักดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๘
เด็กหญิงปริญญาพร เพ็งพุฒ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงปารียา ทักษิณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงปยวรรณ วรรชาดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงเพชรลดา พิมพะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงไพลิน เทียบเพ็ชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี สวัสดินที

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงภารวี โคตรศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงรัตติการต์ แสนนภาวัลย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ลีปอพาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงวริศรา กุลดารัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงวริศรา วิไลวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงศศิชา เพ็งสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เอ่นแคน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ยาพัฒ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงองครักษ์ เทียนเรียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายศุภฤทธิ

์

เกษณี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขัติยะวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายธนกฤต ครอบครองวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ แท่นศิลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวิศรุต ผมดำหนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายสิทธิชัย มังกรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายเอกรินทร์ จุตตะโน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงกิตติมา ภูคำศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงเขมิกา จันภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงชลิดาพร ตุ่ยไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยอดบุญมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงณัฐรวี สีหาบุตรโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงนิตยา มาลัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงเพ็ญวดี ไชยรงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงอติมาพร วงรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สัญจร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายณัฐพล ปะนามทัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายปริวัฒน์ เกียมแสนเมือง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายพงศกร อันสุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายวิทยา สอนศักดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายศุภกร ปจจัยโย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงกรวิภา ชุ่มเย็น
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงณัฐวดี ปนะถา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงภิรมย์พร นิยันตัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงมาริสา สาแก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงศรัญญา ปานไธสงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีภูวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา วรรณา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงอทิติยา คำงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ นิยันตัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายกลยุทธ์ พานิชศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายจิรายุ นาชิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายนันตกร ปตตานะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายวิโรจน์ ปะนามะเส
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงกาญจนา โสดาปดชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เวฬุวันนัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงณัฐนรี ชัยเสนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงนรินทร พิรุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงมณิสรา เจริญดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงวริศรา โสมูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงสลิตา ศรีสุแล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูตะดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงอชิตา มะธิมะนัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงสุพัชชา ปกกาเวสูง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ จิรพนาสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นามศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายนวมินทร์ วันจงคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายภานุเดช ปกกัดตัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายภูมินทร์ เพชรหงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายวิทวัส ดำรงกิจเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายปริญญา รุ่งรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายอาทิตย์ สิมวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงจิราพร ประหุปะไพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงจีระพัฒน์ คงเปนนิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงฐิติมา นักจอหอ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงณัฎฐิชา ปะวะเค

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ประเสริฐแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงนันธิดา โฮมละคร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงประกาย พานิชศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน ชูใส
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงพจมาน ยอดวงกอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๕
เด็กหญิงพัชจริยาพร พินทะปะกัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อรุณโณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงรุจจิรา ปะชิโกวา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงศรัญญา ปะนามะทัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาบทุม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงสุธารินี ทุมนาหาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงเสาวภา จันภักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงอารียา ดาแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายจิรโชติ โคตรบรรเทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายภูธเนศ ราชเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงปณิตา ปนะถา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน พันแน่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงวรวรรณ โสภาพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ปจจัยโคถา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มะธิมะตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงอารียา ศิริเวช

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๑

นายสุรศักดิ

์

คำจีน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายจิรเมธ จอนทะผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตวุธ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายนิรันดร ใจสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๓ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายวีรเทพ หอมมาลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายณรงค์ กาละกาวัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายศิวกรณ์ แก้วเสน่ห์ใน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายธนารัตน์ รัตนวราหะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงกนลรัตน์ บุญเย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลต้น

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงปยธิดา ศรีโชค
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงลักษิกา รอดประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้ววรรณา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมโส
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายธนาธิป แสนมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายศิริภัทร ไชยอินทร์ศูนย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายมนต์มนัส ล่อดงบัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายธนพล สุขสกล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายธนกร เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ตันตะวาโย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สมกะยอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายประสิทธิ

์

บานกลีบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายประเสริฐ บานกลีบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายณัฐพล เสนาโนฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ ลาโสเล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงกิตติมา ทับทิมหิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงวรินทร จันทสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงศุจีรา ปยะวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงอริสา โทนารินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงขวํญจิรา ภารตุ้มเหลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงสุนิสา บุตรนันท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงชลดา บุญสวาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงอนัญญา ยอดสง่า
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภูชะวี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๕
เด็กหญิงกัลญาภรณ์ เกียมแสนเมือง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงกัลญาลักษณ์

เกียมแสนเมือง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประวัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดำงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงศศิธร บัวรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๔ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายธนภัทร คุ้มสุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายธนิสร ปะวะเค
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายทินกร สมกะยอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

พะโยโค

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายอดิเทพ พานิช
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายจิตกร ทุ่งไธสงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายกฤติเดช เกตแสนสี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนสีพัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายธรรมรัฐ อรุณโน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายบุญศักดิ

์

กองโส
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายพัสกร รุ่งรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายธนโชค นามกุณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายกษิด์เดช ยอดสะเทิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญประกอบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ผ่านสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงธิติกานต์ แพงสาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงพีรยา ปะนามะสา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงสุจิรา ศรีเคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงมนต์นภา ทองยศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา ล่อดงบัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทำนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายนพพร บุตรนันท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายวนชัย สีสุมัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายปรมี งามสะพรัง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายอิทธิพล หงบุดศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายธนาวัฒน์ สีดาชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายธนกร หงษ์บุดสี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายภัทรกร พรมธิดา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ หล้าสุดตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายชิษนุชา แก้วขวัญข้า

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ รุ่งรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงออละดา ชุ่มเย็น
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงสุภัทศร ชัยฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงวาสนา นามวิสงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสงสุริยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงปาณิศา ประเทะโก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงอุมาพร โทนารินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ขอดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายนิติพงษ์ บุญดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายนัทธพงค์ เผ่าเงินงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายพีรพล ยิงเสมอ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายพีรภาส จันหอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายต้นมกรา ปานาเต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายอมรเทพ ซองเหล็กนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายมัชพล ชะชำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายกรณิศ ศรีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงนฤชล บุญปอลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงนวรัตน์ งามแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา ไกรสมดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงปรีญานุช ฝงผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงทิพย์นลิน หวังสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงชนันพร บุญมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงมณฑิรา บุญถม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายสมิทธิพล โพธิวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภารตุ้มเหลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายธนพล ดาทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หงบุดศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองโสม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายอัคคเดช สุทธิโตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงญดาพร ศรีสมศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงญาณิดา ครุฑยักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงณันฑาวดี ชาวไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงบัณฑิดา ทองหนุน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงพรชนิตย์ โพธิสุ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงภคพร ภูเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงมลิษา ใบพิบูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงวันนิพา นนทิจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มนต์ทิพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงสุภาวิตา ภูมิกาศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ อันเสนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงอรณิช หันยัง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงอริสา สอนสีดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายชยากร อินทะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายชินวัตร สิงบุดดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายปยวัตร พันศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายศรายุทธ ศรีดาวเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายศิวัช นาคจินดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายศุภสัณห์ สมกะยอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายสรวิศ ไพอุปลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายเสกสรรค์ พงษ์เกษม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายอติชาติ โคตาโม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงกรกนก วังเวียง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ลาเต
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงประภัสสร ลีปอพาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงพรนภา ตาตะนัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามวงสาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงพุธนำบุตร สีสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี มะลิเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี คุ้มไพทูลย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงภัสสร เกตุแก้วเกียง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงศรณี ราชาดำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล วงษ์ชมพู
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ แสงเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงเอมอร บัวรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๔

นายพงศธร พลคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๕

นายอนันตศักดิ

์

พวงเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๖

นายเมธาวี ผลบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๗

นายเจษฎากร พลสิมมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๘

นายศรีเมือง ปริเตนัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๗๙

นายเอกประวุฒิ นาไชฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๐
นายธีรภัทร สุวโก

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๑

นายภูริณัฐ สีทาสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๒

นายศักดิศิริ

์

ลีหล้าน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๓

นายธนวัต แก้วสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายสรวิศ ศรีมาพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายวิษณุ สุวรรณศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายยุทธพล ทิสารัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๗

นายคงทน จันทร์เติบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงพรวารี ต้ายไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๘๙

นางสาวสุวนันท์ สัมมาสาโก
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงจริยา บุญยัสสะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๑

นางสาววัฒสิกา วิลาศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๒

นางสาวอันทิรา แฮดสีทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๓

นางสาวสุจิตรา สนิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๔

นางสาวธิดารัตน์ สีสุแล
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๕

นางสาวธิดารัตน์ บุปผามาลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๖

นางสาววรรณวิภา สีสุแล
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๗

นางสาวปภานัน จันทะบุดดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๘

นางสาววันเพ็ญ ตันบัว
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๗๙๙

นางสาวบุสญารัตน์ อันเสนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๐
นางสาวธนัชชา เผือนภิญโญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๑
นางสาวสร้อยสุดา ช่วยรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๒
นางสาวศรสวรรค์ ภูมินา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงจิราพร ยอดสง่า

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๔
นางสาววิยะดา ยะถีโล

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๕
นายวุฒินันท์ พันธ์มหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๖
นายนิตธวัช จุลลาศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๗
นายอินทรชัย โคนาโล

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๘
นายธิชาวุฒิ วงษ์นอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๐๙
นายธนากร บุณประวัติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายธีรพล ตาตะนัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๑

นายเมธี เหลารินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๒

นายปยะราช ประกอบกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๓

นายฐิติกร บุญเฮ้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๔

นายณัฐพงศ์ ภาผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายอัครพล สีพลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๖

นายชัยทัต ทำหนองพอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๗

นายศราวุธ ดงสา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๘

นางสาวอารยา คุ้มเขว้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๑๙

นางสาวสุจิตรา บุสดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๐
นางสาวเกณิกา หงษ์บุดสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๑

นางสาวอรณิช แสนสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๒

นางสาวสุภาวดี เมืองจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๓

นางสาวพรปวีณ์ พฤกศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๔

นางสาวอมรรัตน์ พวงศรีเคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๕

นางสาวณีรนุช แก้วลาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๖

นางสาวนราภรณ์ โทรา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๗

นางสาวลักขณา ประมูลจะโก

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๘

นางสาวนพมาศ สุขเทศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๒๙

นางสาวณัฐณิชา ยอดพิกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๐
นางสาวพิมพิศา พันธ์ฉลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๑

นางสาววิภาวี สุ่มมาตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โพธาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงอภัสรา แสดกระโทก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงกาญจนา เงินลาด
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงวรัญญา จำสีชา
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๕
เด็กหญิงพรรณณิภา วงษ์หาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิชานนท์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายพิชชากร เผียนอก
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

บุญเฮ้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงวิภาพร จำสีซา
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงชนาภรณ์ บัวรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีปญญา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายชยานันท์ ปอมยาหยับ
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายสรยุทธ อุนาธิเน
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายกิตติพงค์ ย่องด่างดำ
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไชยโก
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ จันหอม ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายนิรินทร์ น้อยจันวงษ์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงศุภานัน จันกะนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ศาลาพิจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงพิยะดา น้อยจันวงษ์

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงนีรภา ไชยเทพ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายคมกฤษ สืบสุนทร
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายโกสินทร์ อินสอน
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

พรหล่อ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๙ / ๒๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายสุริยันห์ วิชานนท์
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายณรงชัย แสดกระโทก
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา กองแก้ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงวิภาพร ปญญวิเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพร เหล่าคงถาวร
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายอภิชาต หมืนมนต์

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายพีระพล กินโบราณ

้

๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วิชานนท์
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายปติภัทร คิดถูก
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายสุพล จันโท
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงนพมาศ สีละออง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงปนัดดา ยิงยืน

่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงนิชาดา วุฒิสุขไพศาล ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงเบญญาพร โมฆรัตน์
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงอานัญชา ปติลาพัง
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงพุทธชาด บุญโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายทศพล ปะระทัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายกันตภูมิ เดาขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงมินลดา ประทุมทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายธนากร แน่นอุดร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงณัฏฐา เอกจีน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายกิตตน์กนธี อาจพลไทย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายคุณากร นุ่นปนปก
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายจิรพงษ์ หนอสีหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายธนภัทร ตะวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายธีรพล วงวังจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายปยวุฒิ สีพลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายสุธินันท์ เสียงดัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายอนุชิต โพธิสุวรรณ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ละอองทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี สมบัวคู
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ภูมิสถาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงบุณยนุช ไชยพูน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงพิชชาพร อรุณโน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา โพดสีเขียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๐ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงวิภาวี ผาสุขภักตร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงอภิชญา บัวชิต
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ ยิรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ธนาวัฒนพงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงชนากานต์ พุทธถนอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายดลยา หะยีดาราแม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุปราณี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายธีรภัทร ล่อดงบัง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายสมปราชญ์ ทองจิต
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายพีรวัส แปนสุขา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายสิทธินนท์ โกพา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ คุ้มสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายพีรวัส ศรีษาใต้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายศุภกร ปุสธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ทินรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงปยธิดา พอนดอนก่อ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงทิตยา สังวุฒิโต

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงสุพัชรีย์ สุขกำเนิด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงมุจิรา บุญมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนยะบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงธนัญญา สุวรรณโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงเอริกา เดชบุรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงมณีนันท์ สมิงพยัคฆ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงศิริประภา วงษ์ศิลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงจิรัชญา เผือกนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงธันชนก ปกกาโล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงญาดา สีหาโบราณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จันเต
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณเหลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ปะวะเล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงขวัญรดา ปดตามะตัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๒ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
สิริวารินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา บุตรหา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงอาภรณ์ สุทธิเภท
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายณัฐกืตติ

์

อินทรศิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงสริตา วิถาทานัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงอภิญญา อัปปะมะโต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายพีรภัทร อิสระโร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายกิตติพศ วืจารย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายพงศกร คำจันทราช
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายพงศ์พานิช พานิชศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญละคร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายอัษฎาวุธ มาตเลิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีกะหวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายธนายุต หลักตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายกิตติพร เกสร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายแก้วมังกร คำจันวงษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงวิภาดา ยองมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงยมมาวี มูฮัมหมัด

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงอารียา แสนยามาตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงชลดา ปะกิตานัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงวิรดา แก้วกาไล ๕./๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงพรพิมล สุภานิชย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงธริศรา ศรีจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จุปะมะถา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงสมัชชญา คำจันวงษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงแพงคำ มูลมานัส
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงนันทชา ดอมไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงกชกร ยอดวงกอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงวิชุรดา พลหนองหลวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงตติยา สาคนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีภูวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายณพณัฐ ปดติทาโน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ดีแปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงจริญาภรณ์ ภูมิกอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงดุษฏี คงแสนคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายพงศ์ณภัทร เบิกขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายณัฐชัย แคนตะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายวรโชติ ราชมาจักร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปริตวา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงกฤติมา อะทุมชาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงวิศัลยา วังมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงสิริยากร หล้าลุน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดบ้านโพนทอง  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายสมดี แคนติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเฮียง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ กระแสงสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายธานีย์ สาแก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายชลธาร อัปมาเก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายภควัต แก้วชนะ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายอดิศร ประภาวิชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายธีรเดช ประศรีทะโก
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายจตุพร สุทธิสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายวงศกร สายจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงรัชนีพร ปะวะเค
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา มะธิปไข
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ปาโสรักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงอารียา ภูตะดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปะการะถา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงวิชุดา อึงน้อย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงนันทิดา เวฬุวัลเนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายอัครชัย ปกการะโถ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายภูมิพินันท์ แวมประชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายชนะชัย แช่มช้อยครบุรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายทศพร โสภาอุทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายพงศกร สาระพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายธันยธรณ์ ประทุมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายศิวกร ทองย่อม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายฤทธิเดช ลุนละวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงปยธิดา จิตรเสงียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงนิดา ปาสานัง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงนภัสสร พลลาภ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงธมนวรรณ บุญหนองเหล่า
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายบุญส่ง บุญสร้าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายพนัส สนิท
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายภูวดล ภูบัวเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายวิชาญ อิมสำราญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ อร่ามศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ อิมพัฒน์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงดอกเหมย ละดาวัลย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงนฤมล ทรงประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงพีรยา ภูดินผา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ พิรมรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงจิตรานุช จงเทพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายกันดิศ ซุ่นขวาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายกวิน ผงแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายคณาธิป บุญทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายพงศกร เซ็งขุนทด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายทินภัทร ศรีสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายธีรภัทร สาแก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายนครินทร์ อัปมาเก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายปวรุตม์ มาลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงกรนันท์ ทบแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เศษรินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงวิลาสิณี เรียกกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงวรรณิดา บริสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมะลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงลักขณา คงทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงกีรติ อาปะเม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงแสงอรุณ ละอองเอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปาน วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายนฏกร เกษาโล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายปภพ แคนเภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายวุฒิชัย ไชยวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายสิริราช มะโนรมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายอาทิตย์ วังทัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ สีหาบุดโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายธีรภัทร บุตรวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายกันตินันท์ พันดุไร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงวรัญญา สุวิชา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๔ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ปะติตัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงศิรินญา ปกกาเวสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงอันธิกา แสงสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงปทมพร ปกกาโล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายทรงพล สุราช

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายมาริษดา เต็มโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายวงศกร ปดตาลาคะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายวีริทธิ

์

พินทะปะกัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กชายชวัลวิทย์ อินทมา

๑๐/๙/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ลอยนอก

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายจัตริน กุงกุดโถ ๗/๗/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สระสม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายชยางกูร นุชิตรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงภุมริน ปดตาลาคะ

๑๙/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีภูวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงพรวลัย ปกการะโน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปดตาปดโต

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงชมพูนุช พลเยียม

่

๑/๕/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์ษา

๑๙/๔/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงพัชรดา สุราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมโบราณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงปตทัมมา สืบเพ็ง ๙/๑/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงเพชรลดา กุลสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายจารุวิทย์ ปจจัยเก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายเกษมสันต์ มูลผาลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงขวัญข้าว โพธิศรี

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายนวมินทร์ ปดตาปดโต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายธนากร ปกกาโล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายพงศกร เวสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายวีระภาพ วะปะนัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปกการะโน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายศุภโชค ปุริมาตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายจักริน ชัยบรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สมภาค

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายนครินทร์ สันจร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายภูติวัฒน์ ปดกอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงศศิวมล สิงหาราโท

๒๖/๖/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กล้าหาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาตเลิง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงภัทราพร ศรีภูวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงสิริภัทร สนวนรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงชลลดา คาระมาตย์

๑๖/๕/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงธีริศรา ลาดบัวขาว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ จำปาฉิม

๑๘/๒/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงสิทธิดา นาคะสอน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงอุบลรัตน์ เพ็ชรสุข

๑๒/๔/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงพรรณภัสษา สีหาโบราณ ๑/๕/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายกีรติ ปะนะภูเต

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายเจษฎาภร พัน์จันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุริวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายศักดิชัย

์

ปตตาเนย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปกกาโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายอัมรินทร์ ภูชะดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายชัยณวัฒน์ จิตรเสงียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายธนภัทร วันภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายวีรภัทร ลุนละราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายสุนทร มิควัตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายปรเมศ พลลาภ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงจิดาภา มาลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงชัชฎาพร ปะวะเค

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงภัสสร ช่วยคิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงศรินทร สาแก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงสาลินี ศิริสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ปดตาสงคราม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ปะวะเค

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงเปรมสิณี เศษจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงลัดดา ระหา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงอังคณางค์ ศรีวงยาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงอาภาพร ปะโพทะกัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงจีระนนท์ สมบัวคู ๑/๕/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๖ / ๒๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงวรัชยา ชัยอินทร์

๑๖/๕/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงวรัญญา เลิศลำ

๑๙/๔/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงปริยาภัทร พิรุณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๓
นางพีระญาณ์ พร้อมสมุด

๒๖/๑/๒๕๓๑.
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๔
นายโท ชิณละวงษ์

๑๐/๙/๒๔๙๕.
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายชาคริต ยิงสมบัติ

่

๑๘/๒/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายสันติชัย ปญจะสันต์

๑๐/๙/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายปรมัตถ์ วังหาญ

๒๓/๖/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายปวริศ ปะนัตเต ๙/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายภานุพงษ์ จันทิ

๑๒/๔/๒๕๔๗.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายวรพงษ์ ปะเกาทัน ๗/๗/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายวทัญู ลากะโทก ๑/๕/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายอนุชา สุนิพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายอัตถชัย พันธ์จันทร์ ๘/๕/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายอาทิตย์ ปุริโต
๒๗/๖/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงนันทพร มัจจุราช
๑๙/๘/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน ๘/๖/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงเพชรมณี พันธ์หนองหว้า
๒๖/๖/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงวิภา บัวชิต
๑๐/๙/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงสมฤทัย อภัยศรี ๔/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขากาศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายทัตภูมิ สุขากาศ ๔/๑/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายภีรภัตร บัวรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายณพลชัย ภูมิโชติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายจีรวัฒน์ สุโพธิ

์

๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายเอกรินทร์ สีชมพู
๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายศตวรรษ ซ้ายขวา
๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายธนาคิม กุมชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายพัชรพล จันทวายศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายชาญณรงค์ หลักคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายรัตติพงษ์ ภูษิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายณัฐพงค์ หงสาอ่อน
๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายบุญมา วงษาราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายธนโชติ ศรีภักดี
๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มูลผง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๗ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรียงสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นาละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงชลธิชา อินทะชัย
๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงพิสมัย ศรีภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงสิริกัญญา รักษาพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงปยพร ศิริดล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ สายบุตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงสุนันทา บุญศรี
๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงอาริสา หงษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงภัทราภา ดิษเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีภักดี
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงวิภาวิณี แก้วดวงดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงปรียภรณ์ บรรดิษฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงนริศรา สอนโห
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๔๙
เด็กหญิงประภาวัฒน์ วงสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงอาทิตติยา คลังพระศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงศิรินภา ม่อนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายพงศกร เชียงเพียน

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายฐิติพงษ์ สอนชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ อ่อนสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายอนุชา ด้วงศาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายปานรวัฒน์ ศักดิศรี

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายสันติ โคชารี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๘
เด็กชายเพชรประชา แก่นนาคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายภูธนัส ภักดีทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายปยชนม์ พลจ่า

๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายไมตรี ไชยเวช
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายสิริชัย ชัยปญญา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ พลเตมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงดวงกมล ช่องงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงมณธิชา เพียปอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา พัดเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใบบ้ง
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงวิรัตชฎา ประจงจิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๘ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายวีรยุทธ แก้วหานาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ช่องงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายธีรพล ทศมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายปุริม ทินภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายวันชนะ สิงอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายอธิป ดำหรือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ขันตรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายจรัลชัย จิตบรรจง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายเจริญศักดิ

์

เพ็ชรพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สารพัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงวิชุดา เดชวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงทิพวัน อินทร์อ่อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงวาสนา ไมตรีแพน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงจิรนัน อินทร์อ่อน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงเมทาวไลย์ ยนต์รัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงอนันดา นามบุดดี
๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพเกต
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายสืบศักดิ

์

สุระปอง
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายราเมศวร์ กางเกตุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายสนธยา ราศิริยม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายนพรัตน์ รักษาพล

- /๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายนวพล โตมร
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายยุทธนา เนืองมัจฉา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายอดิศร แก้วศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายอดิเทพ ชมรส
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายสันติภาพ วรโคตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายอภิชาต เสน่ห์ดี
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายอดิชาติ จันโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายเอกชาติ จันทร์บุญเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ตูมโฮม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายกรวิทย์ บุดสีสวย

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงวิชุอร อ่อนจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงจิตรกัญญา กางเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายพีระชัย เพชรวงษ์

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ โวลา ๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายนรธน ชินเนหันหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายอานนท์ นามบุดดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายชนาธิป สีสังข์ชุม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายธีรเดช บุญชม

๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายพงษ์สธร พุทธบาล ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายวิชิต ไชยมาศ

๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายปฐมพงษ์ กางเกตุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายญาณกร ดีตะสิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายศรัณย์ชัย แพงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

โคคร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายอนันตชัย ทันทิมา
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายวีรชัย มะลิเทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายขนิษฐา จินารักษ์ ๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ ขานดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายธนากร มีแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงสุมาลี แก้วขาว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงชลดา แก้วขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๒
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ รักษาพล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มัชฌิมา
๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงภัทรา อามาตมนตรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงมุธิตา แก้วศรีจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ดงเค็ง  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายภัทรพล ทวยจัด
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายสุริยา บัวบุปผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายอำพล สงเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายเจษฎา เทียบท้าว
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายศราวุธ จันโดด

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายศุภกรณ์ พลต้าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์ราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายธนทัต คมกล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายชญานนท์ กุยรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายสหรัฐ หมืนสา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายนภดล ว่องไว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายรวีโรจน์ เทียกสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทศทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ ทาระแพน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงลลิตา ตอรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงธารารัตน์ นันทะเสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา แดนคำสาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงกฤษญา นาที
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ เทียบคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงดรุษกร ทับผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงวรดา ไชยโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงนริศรา พระสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ทุงฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา ไชยสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงพินสุดา ฝายสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๒
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ พิมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทารแพน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงอัจฉรา ทารแพน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ เทียงคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา นิลรักษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นุตะไว

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ยศสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายชานนท์ ลาปู ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายณัฐพล ศรีพระนาม

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายธนพรรดิ จันทร์มะโฮง
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายธีรวุฒิ ซินโซ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายพัทธดนย์ อุ่นใจ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายอิทธิพัทร์ สีหา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายอิสรพงษ์ อิทธิแสน
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ สาฆ้อง ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา สืบมา
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุบผาแสง
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงพัชรธิดา ก๋าแก่น
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงเพลงภัทรศร มุงคุณคำชาว

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงมุฑิตา พันมูล
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ศิริ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา ภูศิริ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงวรรณิดา จัดนอก
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๑ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงอภัสร เทียบจันทร์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายจิรายุ ลาปู
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ อาสาทำ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายฉัตรณรงค์ เทกอง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงตะวันฉาย เกมะหายุง
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงจิภาดา เอียมนอก

่

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงณัฐฎณิชา อาสาทำ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ ปนะสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงพรพิมล สมสีใส
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายฟราริด สมสีไสย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายวงศธร เกณฑ์การ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปแหล่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายนรวุฒิ เค้าแคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ กาลิพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ แดนคำสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายวงศกร ขุลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงนวลดา จิณรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงพรรณวิไล ปุยอบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายภูริภัทร์ ขันมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงวรวรรณ นิติการ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายศรายุธ โสรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะศร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงอรปรียา ทับปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงโชติกา โคตรชารี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ศรีละว้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงชลลดา จิตบรรจง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายพงษ์ศภัทร พงอุดทา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงศุภาณี บุญพูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงสุมาลี สมหงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สมบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายอลงกรณ์ หาสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา หาสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

จันทะคาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายธนกร ดวงศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๒ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายธรรณธร โหนดไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายธนากร พงอุดทา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงปยภรณ์ จิตบรรจง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายภูผา พรมโคตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายวีระพล ขุลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายอัครเดช มีศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายก้าวหน้า แสงแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงณัฏฐา นนทะคำจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายพชร บุญโสม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายภานุพันธ์ ร่มจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปนะถา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงลักษมี จันทร์สุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงวรรณษา สาดแล่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๓
เด็กหญิงสุพัฒน์ชญา แสนสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายณัฐศาสตร์ ทิงแสน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงปริษา หารจำปา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี บุญพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๗
เด็กชายเกียรประวุฒิ อุทัยมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา จันบัวลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงอริศรา คงแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ชิณศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงพรนิภา แก้วลินไม้

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายวิโรจน์ คุดชิตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีมาศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงวริตสรา ชมภูวิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๕

นายศราวุฒิ อำมะลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๖
เด็กหญิงกนิฏฐกัณฑ์ โมกศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายกฤษณรักษ์ สีเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงกันยาวีร์ พันชะคาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงกุลนัฐ เขมะรัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงจันทกานต์ กิจพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สีเกาะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงญาณิศา พันธุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายณัฐกิต มูลวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายณัฐพล สีนา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงตันหยง วงษาสืบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงธนพร นราศร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายธราดล บัลลังค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายธวัชชัย เพิมพูล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงขรอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายธีรพันท์ วงเดือน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายธีรภัทร เอียมโอษ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายธีรภัทร์ มีชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ เหง่าลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายนพพล แสนวันดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงนรุณี ทศราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงนันทกานต์ ปญชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงปภาดา ไกยะวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงปยลักษณ์ กันยาประสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายพงศธร สีเสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงพรชนิตว์ สันโดษ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงพัชรวรี ศรีสารคาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงภีรดา นาถเหนือ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงมรสนันท์ จันทะพัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงยุภาพร ครังใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงรังษิยา น้อยพา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงรัชฎา เพ็ชรกอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ บุญฮุ่ง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงลลิตพรรณ ชะนะพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงลีลาวดี เดิมคะยอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงวณารินทร์ วรรณปกศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงวณิตตา สุดาเดช
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงวิลินดา วิลัยศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา จบศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สินธุบัว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงสุตฤทัย ยศยิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงสุนิสา เกตคำภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายสุพกิจ จินดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงอนุธิดา ศรีพฤกษ์ภูมิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงเทพอนงค์ สิงห์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงกนกพร ธรรมประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญอุดหนุน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เห็นจบทัว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายกมลภพ ค้าโค
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่างแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ยศไพศาล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงกัลยาณี ทองมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๗
เด็กหญิงคณาลักษณ์ แก้วลี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายจักรภัทร อันตะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายจักรวาล แก้วเหม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

กุลภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงชฎาพร หินซุย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายชยุตพงศ์ พุฒหล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงชลธิชา พันทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เบ็ญจศิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายชัชวาลย์ ขามกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายชาคริต ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายชุติพงษ์ วงค์จันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายชุติพนธ์ งามลม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงชุติมา ช่วยรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงชุติมา ภวภูตานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงฐิตาพร กันพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์ชารี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายณัฐนนท์ แสงพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เพ็ง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายณัฐพล อภิวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายณัฐพล เผ่าภูธร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงณัฐวิตรา ทบง่อม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยตำแย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายณัทฐพงศ์ คำมูล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายตะวัน พลเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายธนชัย ปอมงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายธนนันท์ ชิณโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายธนพงษ์ ทศไกร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายธนภูมิ จันทา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  
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มค ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ขันธพัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยตำแย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายธนาวุฒิ โพธิเฮือง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วิเศษดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สุพรรณสรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันดูรย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ บุญเติม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ ไชยโสดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายธีระกรณ์ กงกันยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายธุวานันท์ สมจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงนงนภัส ธุระทำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงนงนภัส หงสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงปวีณา แย้มวารี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงปยะวดี สีสมบัติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ขุนแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงพรรณภา นันทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๓
เด็กหญิงพรเพ็ญนภา สุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายพลากร วงษาสืบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงพวงผกา ดำรงทรัพย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงพิชญาพร ชัยดวงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงพิชญาวี ลามะให
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ จำปาลาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายพิศาล ประทุมวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บวชประโคน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงพีรยา แทนกาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงพู่พรรษา ทศดร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายภัควัฒน์ แสนวังเหนือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายภานุวัฒน์ นมัสศิลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายภูวนาท ภูทองขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายภูวเนตร เวียงดินดำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงมลธิกานต์ มีหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายมานิต มูลดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงมาลินี งีบส่อม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงยุภาวดี แช่มจันทึก

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงยุวดี ศรีหาโง่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงรฐพร มาศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงรัชดาพร สีเบาะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร พรเพ็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงรุจิภา จันทร์โสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ นามวงศ์สา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายวรวุฒิ คำกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายวราวุฒิ คลังใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงวันวิสา โค้งสำโรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงวาทิณี คำแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงวิชญาดา นึกสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงวิธาวี จันทลุน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ รักษาบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงวิมลนันท์ ขันแข็ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายวีรภัทร วิเศษสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายวีระวัฒน์ เพียพยัคฆ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายวุฒินันท์ โอวาท
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายวุฒิภัทร ทรงประโคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายวุฒิภัทร นามเสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายศรายุทธ อ่อนผิว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายศราวุธ หาสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงศศิประภา สาลาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ปะวะโก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงศิรินา ชุมพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำหงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงศุจิกา แก้วมุลตรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงศุฑามาศ มูลดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายศุภกฤต ช่างยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายศุภณัฐ โยวะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายสดุดี ชืนชม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงสมิตานันท์ กำเนิดบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงสิริวิมล คนซือ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล ชมภูนุช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา อาษาทำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงสุจิตา จูวัฒนสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงสุชาดา พินิจกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงสุชานาถ ลำเหลือ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงสุฐิตา จันสม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงสุฑามณี สุนาโท
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงสุธาสิณี ภูมิกอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายสุนทรพจน์ นะตะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงสุนันทา ศรีกะกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงสุภัค ปกกะทานัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงสุภาวิดา พลยะเรศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงสุวิริยภา ทานัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายหฤษฏ ภายไธสงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายอดุลวิทย์ โคตรศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงอภิญญา พงพันนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ภูรับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ชัย มูลดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ผ่องใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงอริสรา ทาน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงอัจฉริยา งามพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายอัษฎาวุธ วงชารี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา สร้อยอัว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงอาภรณ์ คำโฮงค์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงอิสริญาภร บัวทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงเกศรา โคตรธาดา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายเจษฎา จันบัวลา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงเดือนฉาย ภูศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงเดือนฉาย ศรีคุณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายเดโชพล กล้าพระจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงเนตรชนก วิเศษทักษิณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ แสนลาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงเฟองฟา ศรีตระกูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายเอกรินทร์ อุปรัง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๗
เด็กหญิงแพรวพลอย พันธะพ่อง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายโกมินทร์ เปาะทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายพสุธร กองตุ้น
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๘ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงวนิดา บุญจักรศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายวรเชษฐ์ เกตคำภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงเกศสุดา ทำลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายเจษกรณ์ ลาดเลียง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายกฤษดา มุลนี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงณัฎฐา ไกลพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงแสนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงวียนัท ศรีน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงศรุตยา สิงห์ศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงศิริประภา สว่างวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงสร้อยสุดา พลกันยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงสุมินตรา คำยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายไชทชา จันดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เสนาฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒหล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายนฤเบศน์ สุขีเกตุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายนันทวากร สมภารเพียง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายปฏิภาณ กลมลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงวนิดา กงผัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๓๙ เด็กหญิงวรรณสงกรานต์

ลาโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงกาญจนา ชายประโคน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ปรืมใจ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๒
เด็กหญิงพัชราวรรณ หินซุย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงสุภาพร เหลือมพล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายอโณทัย ทองนุช
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายณัฏฐ์ภณ คำทับ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายภูวริน อันนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายปุณณวิช จันทร์งาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายกรีนชัย บัวเลิง
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ภิรมย์
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายธนพล ไชยคุณ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายธนวินท์ ทานาม
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายนิติภูมิ พุทธบาล
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายปรมินทร์ ฤทธิแผลง

์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายภูผา โพธิพิพิธ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๙ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโคตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายวีระวัฒน์ จันทะวงศ์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายศรันย์ หอมเย็น
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี ทวีสุข
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงภัคจิรา หวดเขียว
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงวนันชนก โพธิน

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงวรัญญา พันทอง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีจันทร์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงนภัสสร พรดอนก่อ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ลอยคลัง
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ ศรีเกิน
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายกานต์สุภัค ศรีดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มีฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายอานนท์ ไชยมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รัดหนองขี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายณัฐภัทร จันดิษฐ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงรัชนันท์ สงเสริฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ เสรฐบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงนลินี ทวยจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายศิริมงคล กุดนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลักคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายธีร์ธวัช ศรีมุคคา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงชลระดา หากระวี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายสหบดินทร์ พรพา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงนพมาศ แสนลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงอารีชุรัศมิ

์

จันทร์ปอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงอนุธิดา คลังใหญ่
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มุลนี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงจิราวรรณ สตานิคม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงจิราวัลย์ ทบวงศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรัทธาคลัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ แซงวุฒิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงหฤทัย โทนารินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายชัยชนะ บุญศรีโรจน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงวันทนีย์ ยุกตะบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงทิวารัตน์ ลอดสอึ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงศกุลรัตน์ สิทธิภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายธิติวุฒิ อินทร์ใหญ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายพงศธร รัฐเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๕
เด็กหญิงพลอยไพริน ตะราษี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงอภิญญา ประสานศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายสุรศิลป คำยา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พินแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จันทร์คำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ หลอดเพชร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขันศรีโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายนรากร หาวอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงจิราพร ภูษี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงลมัยพร สีสมพาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงวิจิตรา หอมคำพัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงมัทนา ทำอินทร์ลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายพีรภัทร์ ตังวัฒนผล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายสาโรจน์ สุวรรณศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายเชิดตระกูล ดงแสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายศรายุทธ พอสอน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีล้อ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๒

นางสาวนริศรา จันบัติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๓

นางสาวโชติรส รัตนพิชาญกิจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๔

นางสาวจุฑาทิพย์ คะเนนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงจริญาพร สีอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงณัฐชา ธรพรฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงมนัสวี ศรีเวียงยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงเพชรลดา ทวยทองสา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ขวัญมงคล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงทิติยาพร เพาพาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ โลหากาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงกันยมัย นราโต
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงอรัญญา ทศชาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทาสะโก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๑ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงศิริธร วงฮาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ธุระพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงพาณิตา ชาพิมพ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงพิยะดา พรพา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงภัฏฤดี ลิละคร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงอภัสรา สมอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงนิชาพัฒน์ พงษ์ศิริวิมล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บรรดาศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงพิยดา แสนโคก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงนิศาชล ชำนิวัตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไชยราม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงชฏาธาร วรรณปะเก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงดลนภา โวลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงพิยดา จันโท
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงลิลินธร มาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงอัยลดา ตะนาดไทยสงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงวรเนตร งามยิงไพศาล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จังกินา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงพอเพียง ภูมิหาทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงอรปรียา ท้าวพา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๕ เด็กหญิงศศิรัญญารัตน์
เทียงดาห

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หึกขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงพรธิดา อินทะวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงอรจิรา สุปะโค
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงช่อผกา สิงขรอาจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงนันนภัส เพชรฟู

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงสลิตา สมบูรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงลักษมี สิงห์ฉลาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงศริญญา สิงอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ บรบือสราราม  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ เสนนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงศรินร์ยา จันทรเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงปยพร สุธรรมศิรินุกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงจิราภา เนทะชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงวงเดือน บุญศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปสสาโก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงพัชริดา ชินโคตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมืนสา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงจุรีมาศ รุ่งโชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงวิยดา แทนโหมด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มูลศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงวราพร ทุนเพิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงชลลาดา วงชารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงดวงใจ ปดทุม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านค้อ  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพแพง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นครแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายวัฒนกร จูมแพง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี บุญคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงจรัญญา บัวแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ทำหินกอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายพงค์ภัค ทัดไทย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๕
เด็กหญิงสุพรรณกัลยารัตน์

จำปามูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงกนกพร สิทธิศาสตร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงกมลธร ดงภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายจิรภัทร สีนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายธนดล โพธินอก

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายนที ทำดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงมนัสดา พูลแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงวนัชพร เวลาโสภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงวราพร แสนยันต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายศรนารายณ์ เทียบดอกไม้
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงสุพัตตรา สมอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงสุภิตรา ทิงโคตร

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายอนุชา คงสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายอัคเดช แคลหนอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิมล บ้วนนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายคมเพชร พุดดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันประทัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เภาพาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายตะวันฉาย อุดชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงภิลาพร ใหยะปะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ทามแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายกฤตนู โสมัจฉา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายจักรริน พุดดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๘ เด็กหญิงนัสติญากรานต์
สีบาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงปดทมาวดี ประทุมเทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายรัตนพนธ์ ทองชมภู

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงศิริยาพร น้อยสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายสราวุฒิ น้อยสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทะมูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงสุภานันท์ ทามแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงอทิตดา พิมโยธา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายอัฐพงษ์ แสนลาด

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กชายเกียรติยศ เวลาโสภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงจิตรวรรณ เปรียบสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงชมพูนุท ภูศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ใหญ่สูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อุชี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายธีรภัทร ทับทิมไสย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงพรวิภา หอมดวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี แสนขรยาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายภูวรา ภูเฮืองแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนระนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงสุรภา ประเศียรเรือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงอภิญญา สืบมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงบุษราคัม คุณลือชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายธีระวัฒน์ นามะลัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงปริยฉัตร คนคง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายพชรกร แก้วอุทัด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายพีรพล จำรัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงวรนุช แทนคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงวิชุดา ห้าพุทรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายเอกชัย แก้วอาสา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงธนาภา มูลจิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายธวัชชัย ดาไกล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กหญิงธัญญทิพย์ ชมเหิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ไมล์หรือ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน เข็มทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายพันธวัฒน์ ทองคำสุก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บำสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๕
เด็กหญิงวรรณพรรณ วงค์ฮาด

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงศิริพิชย์ สิมสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงสัตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา คะมะปะเต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายพนุวัช ด้วงแหวะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงหฤทัย เสนาฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายชลธาร ชินรัตนธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายธนพล พรเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงนริศรา เบียไทยสง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายบัณฑิต จันโท
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงพัชรี อนุฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อันชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงภัทราวดี ปดกอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายภานุเดช ขันอาสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงมยุรี ทองศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายวันชา หนูราช

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงวีณา บางตำรวจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายศรายุทธ เจริญใจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายศราวุฒิ แก้วโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายเรวัตร ถินวิลัย

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงณิชากร เทียกนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงนริศรา เทียกนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายปริญญา คำโฮง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายพีระพงษ์ ลาดเสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสนราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงศรินภรณ์ พรเพ็ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงอภิญญา จรจรัญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงอริศรา สิงห์ทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงอริษา ละเอียด
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายกรกวี ปะติตานัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขตคาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท จ่าคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ลมสมบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ถวิลวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายวัชรพงษ์ รัตน์ธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วันกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตคาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายคมกฤช ปกกังลาพัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายจักรเพชร พรมกัลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณแสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สุขวิชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงฐิติมา พิมพ์โคตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายถาวร จอยนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงธีรดา ธงชาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงนันท์ธิชา ลครพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงบุษกร สัจจะเขตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แทบทาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายพรอรุณ โยธาฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายพันธกานต์ เพ็งที
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงพิพรรษ โพธิพอน

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายภัทรพล ยศดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงรัตนาพรณ์ พานสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงลิราวรรณ์ คำคอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายศรัณ บัวมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สันตพลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมภาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองโคตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงอันฐิมา สีเห็มทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงกรรณทิมา กิงชา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายกัณฑ์อเนก คำคอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายกิตติภูมิ รถเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงกิตติยาพร รักษาชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา อินธิแสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๘
เด็กหญิงขนิษฐานันท์ โพธิไพร

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะนัดตะเถ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายธีรเดช นามรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กชายนิติพล ประจิมทิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงนินวณา เหนือศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กชายปริวัฒน์ อินธิแสน

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กชายพงษ์สุริยะ เขตคาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงพรรณวษา ประสีระเตสัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายพรศิริ งามสีทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กชายพันธกานต์ ภูยอด

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงภัสราพร อสุรินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายภาณุวัตร ทองเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงภาวรรณตรี ทองอร่าม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายยุทธนา นามหา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายระชานนท์ จำปาสี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายรัตนชาติ ดวงวงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๔

นายวายุ สิงทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ไขขำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายสิทธิพล บุญพิมล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงอภิรดา วิเศษดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทุงฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงอาริสา แอมชัยภูมิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงอารีญา ทศดร

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ กลมจรรยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๒ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
มาตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กชายโชคทวี เหนือบุดดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๔

นางสาวกนกวรรณ ลาวรรณา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๕

นายกฤษณพงศ์ มาตเลิง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๖

นายกฤษดา สิงลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๗

นางสาวกุลสตรี ศรีจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๘

นายจริวัฒน์ กลมจรรยา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๒๙

นางสาวจิราพร กำลังเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๐
นายชาคริต ทศดร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายทวีฤทธิ

์

ศึกษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๒

นางสาวทิพวรรณ วระคันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๓

นายธนากานต์ สายโงน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๔

นายธีรภัทร ทักษิณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๕

นางสาวนฤมล เค้าสงฆ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงนำฝน ปกเขตานัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๗

นายบดินทร์ เทศศรีเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๘

นายบัณดิฐ พาหนวด
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๓๙

นายประกายเพชร หมันการ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายประกิจ แก้วงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายประสิทธิ

์

แก้วงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๒

นางสาวปวีณา รากวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๓

นางสาวปยนันท์ ชัยวงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๔

นางสาวพัชรี นาคแย้ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๕

นางสาวสินใจ ทักษิณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๖

นางสาวสุภาพร สันตพลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๗

นางสาวสุภารัตน์ ช่างยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๘

นายสุรศักดิ

์

ราษี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๔๙

นางสาวอรอนงค์ คำกอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๐
นางสาวอายดา คำจวงจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๑

นางสาวเจนจิรา กำลังเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๒

นายกรณิศ จันศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๓

นายจิราวุฒิ บุญนาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๔

นายฐาปนพงศ์ ประมาถา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๕

นายธนา มนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๖

นางสาวธิติมา วงบ้านดู่
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๗

นางสาวนภัสวรรณ แก้วปฏิมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๘

นางสาวนิรัชชา สรรพสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๕๙

นายประสิทธิ

์

จันทร์เจริญศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๐
นางสาวปรียาพร ทรมีฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๑

นายพันกร ฤทธิมนตรี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๒

นางสาวมรันตี ชินเชด
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๓

นางสาววารินทร์ แก้วหานาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๔

นายอภิเทพ แทนโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๕
นางสาวกนกภัทริตา แสงไกร

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๖

นายกฤษณะชัย เทียมทัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๗

นายคชาธร เทียนอุดม
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๘

นางสาวณัฐณิชา ลอยประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๖๙

นางสาวณัฐสิพร อาดเด็ด
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๐
นางสาวนฤมล สาระบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๑

นายนัฐพงษ์ แทนโสภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๒

นายนันทวัฒน์ สาเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๓

นายประยูร พรมขรยาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๔

นางสาวปยธิดา อินธิแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๕

นางสาวพัชรี จันอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๖

นายศราวุธ คำคอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๗

นางสาวศสิธร ดวงคำผุย
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๘

นางสาวศิริรัตน์ นามวงษ์ษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๗๙

นายสิทธิพร ทุงฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๐
นายสิทธิพันธุ์ คำภูเงิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๑

นายอธิบดินทร์ ทศดร
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๒

นายอนุวัฒน์ ทิงโคตร

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๓

นางสาวอรปรียา กิงชา

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๔

นางสาวอรยา อุตรา
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๕

นายอานุเดช พรคลัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายชาญชัย หาจันสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายผดุงเกียรติ แคนอินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายวัชรพร ขันแข็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จ้ายสอนนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กชายอรรถชัย ทับสี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายศุภจิต จันคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายเสกสรรค์ สีทับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายอนุสรณ์ สมทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายกฏชกร กินาบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายกฤษฎา กัญญะโสภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ หนูมะเริง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายก้องภพ สิงชุม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กชายปยะพงษ์ นามมุงคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายจิรทีปต์ ไชยภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายธนากร แสนคำภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายคมสัน ตุ่นกระโทก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายธนากร สมทิพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายวัฒนศักน์ สุดขัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายภานุวัฒศ์ ศรีลือ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงวาสนา ก้อนชาลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงนันทริกา นามมุงคุณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ นามบุญเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงไพลิน อำนาจเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงศิริกานต์ ทองทำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงฐานิดา ยาประยงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงนันทภัส เพชรฟู
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เถือนชะนาถ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงฐานิดา ยาประยงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงวณัณยา ปดทุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ นามมุงคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายเจษฎากร ทองทำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายอาทิตย์ ธุระทำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายโชคชัย หลักหาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายเศรษฐวิทย์ สังฆมะณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายธีระวุฒิ พึงพิมาย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายธีระพงษ์ อาจสมดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายก้องภพ สิงห์ชุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงอภิสรา จันโท
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงอาทิตติยา แก้วคำกอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงวนัดดา ทำบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงอินนิรันดิ

์

จันละคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงปริศนา แก้วศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล เพียกโสดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงพิรดา กัณหาสุระ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงวิราวดี ศรีบุญเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงวริศรา ขวัญทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายวันเฉลิม โสกชาตรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายพีรวัฒน์ ยศหนองทุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายฉัตรดนัย รับประภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายธีรพงษ์ สีหราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายวิบูญณ์ อำนาจเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายอมรชัย ปดสาโท
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๐ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายคิมหันต์ ปดถาวะโร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายกมลเศรษฐ บุญประสงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายศิระพัฒน์ จันทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ แซ่เติน

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายปณิธาน จะเรียนรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายจิรายุส เหมสมัคร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สุโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ ยาประยงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายวีรพงษ์ อาจสมดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายพงษ์อนันท์ น้อมระวี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

เพชรฟู
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายดัสกรณ์ ยินมะเริง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายพิชยะ บุญพา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายณัฐพล เฉลิมพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ แสนมา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ราชโคตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงอาทิตติยา ไกรราชดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ นามมุงคุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงวณัณญา ปดทุม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงนันนภัส เพชรฟู
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงเพชรลดา ธุระทำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงมินตรา ชากัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงณัฐวดี เฉลิมพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงเอมิกา สิงห์โท
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงช่อฟา ระแหง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงปาริตา ยีหวา

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงจรรยาพร คำดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงยลรดี บุญวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายธนกร กองคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายภาสกร ธรรมสอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ขันอาสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ยีหวา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี หนองตูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๑ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงสุภัสรา ช่วยหาญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายทศพร ปล้องทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม หนองตูบ  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงวรวลัญช์ ขันทองดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายวัชรพล บุคคละ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงฟารุณรุ่ง ปะเกาทัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงนิติญา แสงสว่าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงวรัญญา ปทุมานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายณัฐพงค์ ฝงไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายปรีชา วงษ์สีสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงสุขุมา คุ้มสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงนัฐณิชา วันกำมิโก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงมัลลิษา อทุมชาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา คำเนตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงนะริตา อันทามา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงอาจารียา พุทธเสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ พันทองหล่อ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายทัดพงศ์ ผ่อนผาแดง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายอนันต์ แดงทุมมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายยุทธนา มาอันทะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ มาวงนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายสันติภาพ พูลวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กชายภูวินัย มุงคุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ สุระสร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายธนะบุตร วงษ์สีสา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงลลิตา ปาปะไพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงธันย์ชนก ผ่านสะอาด

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงรินลณี คุ้มสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงวรนุช ทาสีนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงพันธ์วิรา ศรีแพงมล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงดารุณี มูลจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงชลากร จ่าเลิศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ ผ่อนผาแดง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา พานิช

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงอนุสรา พลเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงสิรภัทร พงษ์พยัคฆ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงพิมพา จันทวายศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงปารวี บุตรวัด

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กชายจักริน บุญอุดม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายสันติภาพ พินิจลำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทียบอาจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงกัญญาภัค เดชรักษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กหญิงกิตติมา พรมศิลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงจริญญา สิงห์มาดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงชลธิชา แก้วอาจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงศิริลักษ์ บุญชม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กหญิงปยะวรรณ ดวงจิตต์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงปุณยนุช แก้วดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงพรรณราย อภิรักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กหญิงลลิตา พานมี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงพิยดา พันธ์เมศร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กชายกวิน สิมสี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายณัฐภัทร พันธ์ชมภู

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายตรีเพชร สุระภีร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายถาวรีย์ มนัสสา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กชายธิติพร แก้วอาจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กชายนราศักดิ

์

สุขชาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กชายธีมากร วงศ์ทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กหญิงกนกอร ทองไหล

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ สิงห์เทศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงนริศรา อาสาศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงปนลดา ดุจนาคี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงธัญรดา แสนสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี แสนคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงนันทิตา ชืนจิตร

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กหญิงอรษา พลคำมาก

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กชายวิชยุตม์ เดชรักษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กชายณัชพล ผาสุขลำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กชายภีรพงศ์ วงษ์มาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กชายศักดิครินทร์

์

สว่างจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายอนุสิทธิ

์

แก้วอรสาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายองอาจ สิมมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยหลอด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาภัค จุปะมะนะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร โพธิแสงดา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กหญิงกาญจนา พันศรีภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กหญิงเกสรินทร์ โยยรัมย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงจิตรวรรณ จันทจร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงธัญเรศ เจาะรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงสุคนธวา ขอนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กชายกิตติธัช บูชาพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายจารุทัศน์ สิมมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เยาวะมาลย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายธีระพงษ์ ทองประดับ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายปรเมศ ลีหล้าน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายเมธิชัย เพียรทะนี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายสิทธิชาติ วิญญะโก

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา บุตรนาแพง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กหญิงณัฐชา จันทะพล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กหญิงณัฐลิกา หลวงประเสริฐ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กหญิงธีรนาฎ ลิงไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงนิกษา บุญเฮ้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กหญิงแพรวา คำธร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงสริตา นามลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ โตพิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายธนกฤต โชติยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงอรวรรณ พรมลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กชายจักรภัทร โกศลอินทรีย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายกิตตินันท์ สอนสีดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายวรเมธ กลางประพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กชายณัฐวัตร พูลวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กชายวิชัย ภักดีพงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงนิพาดา โคตะโม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ฉันพินิจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงพัชรธิดา คงทรง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงพัชรพร ปาละโค

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงมนัญญา บ่าพิมาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงวรรณิภา สุทธิสน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายวรภพ เทศนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สร้อยเรืองศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กชายคงกพรรณ์ จันทะพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กชายปริญญา นันไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายปราณชล บ่าพิมาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายภูริภัทร เศษประโคน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กชายศราวุฒิ โชติยา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงฐิติภรณ์ กองแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงปณิดา ชัชวาล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงรมิดา นามลัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงสุลิสา พะมูลลิลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงอัญญาณี ศรีวสุทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กหญิงชลธิฌา สอนสีดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายอพินันท์ มณีสว่าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กหญิงวนัสนันท์ ใหยะโก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ดอนหลี

่

 

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๐
นายอนุชา ชาติวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๑
นายพุฒิพงศ์ งามสง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๒
นายอติสรณ์ นารีรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๓
นางสาวฆิมพิกา ฤทธิไธสง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๔
นางสาวอมรรัตน์ ยอดเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๕
นางสาวอิสริยาภรณ์ สิงห์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๖
นางสาวนิภาพร เล็งไธสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๗
นางสาวรสริน บัวทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๘
นางสาวณัฐรัตน์ สีวังลาศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๐๙
นางสาวกมลลักษณ์ กลจันทา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๐
นางสาวอธิติญา ไชยสงคราม

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๑

นางสาวกรรณฺการ์ ภาภิรมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๒

นางสาวณัฐพร แก้วกาเหรียญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๓

นางสาวปวันรัตน์ แสนสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๔

นางสาวมนัสดี ชัยอินศูนย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๕

นางสาวฑิฆัมพร วงศ์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๖

นางสาวพัทธนันท์ พูลวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๗

นางสาวชนาภา แทนนำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๘

นางสาวกันตนา มูลตรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๑๙

นางสาวอินทิรา ทาเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๐
นางสาวชลดา บุรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๑

นางสาวณัฐริกา คำพะอุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๒

นางสาวพิมลัดดา กองแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๓

นางสาวนริศรา ผิวบาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๔

นางสาวปยะดา มิสะถาโจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๕

นางสาวพัชรี ปะทะวัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๖

นางสาวนิชดา ศาลางาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๗

นายวิศวะ จันทะฮาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๘

นายกรพล แก้วจุมพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๒๙

นางสาวหทัยชนก วิเท่ห์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๐
นางสาวอนุชศรา สืบราศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๑

นายอภิสิทธิ

์

อึงชืน

่ ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๒

นายปรัชญา ทองนำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๓

นายโกมล ศรีนวลจัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๔

นายชาญวิทย์ มาตรังแสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๕

นายเจษฎา ไกรจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๖

นายชานนท์ มะโรง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๗

นายชิษณุชา เดชดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๘

นายเนติพงษ์ หอมหวล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๓๙

นายจิรายุ ยืนมะเริง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๐
นายฐนกร มะโนขัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๑

นายยุทธศาสตร์ อาษากิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๒

นายพีรพัฒน์ ยอดสุโข
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๓

นายปรีชา หาญศรีภูมิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๔

นายเตชินท์ รินสอน
๒๐/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๕

นางสาวธวัลลักษณ์ อันทะบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๖

นางสาววิภาวี อันทะบาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๗

นางสาวรุ่งอรุณ สงสีแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๘

นางสาวศุราภรณ์ มาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๔๙

นางสาวศราวดี มาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๐
นางสาวสมิตา ยวงเดชกล้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๑

นายวรวุฒิ รัตนะโชติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๒

นางสาวสายชล อัตญาเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๓

นางสาวพรนิภา เอือไธสง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๔

นายยุทธพล ตองติรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๕

นายปริญญา คำตา
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๖

นายมนัส อินทรกุล
๐๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๗

นายจักรพงษ์ วรรณโสภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๘

นายศิวกร ขอสินกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๕๙

นายปณณวัฒน์ ทองลิมสุด

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๐
นายชัชพงศ์ บุษบงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๑

นายภาณุพงษ์ กันยายน
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ทองนพคุณ  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงอังศุมาลิน ศรีอัคฮาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงเมยาวร งอกศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงสุธาวี หอมจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงเมธาวดี ยอดดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงทอฝน เช้าวันดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงเอมิกา ขามชู
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายสุภคินห์ ตรีสอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายจีรวัฒน์ รสหอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงเกวรินทร์ พรเวียง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงอังศุมาลิน ราชธานี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงนิติรัตน์ บุญเพิม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายศรินทร์ ประมูลจักโก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายยศวรรธน์ ปุริเกษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงเมธาวี ภายไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงโสพรรณ จันทะมาตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงวนิดา อภิรักษ์ลีพล

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๘

นางสาวสุธาทิพย์ ใบทอง
๐๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านปาชาด ทัพปาจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงอังสุมาริน ราชธานี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงศศินิภา อาษากิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงวนิดา เรืองสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงศศิธร ขันแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ งามคณา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงธวัลหทัย อรังศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไชยสงคราม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายสุคภิณท์ ตรีสอน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายปฏิภาณ นารี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายรัชพล นาทองบ่อ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายศรันย์ พรมรังศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายวงศธร สีมาลัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายชยุต อามาย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายเจนณรงค์ สว่างแจ้ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชมชัยรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา คู่กระศังข์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงอักษราภัค สุรินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พลางาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงรุจัรัตน์ ขนัขดูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ กอบัว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงจิตรากร ศราม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงเมธาวี ภายไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงอริสรา วงหงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กชายไวฐยา เลิศจริยา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายอนุรักษ์ เพชรเลือน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายวิรัตน์ พรมศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กชายปคุณา สุ่มมาตย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายปฏิภาณ ปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายเกสรี วงอามาตย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายพีรพล พลเดช

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กชายชิษณุชา คุณแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กหญิงธัญมน วงอามาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงดุษฏีพร อุทาหรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เทียงคาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงจินตพร โคตรวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี บ้านหนองฮี  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายดาวรุ่ง สุริยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สีกุลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กชายจักรี ปาโส
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วลาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงรุจิรา เลิศลำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายศักรินทร์ พรมศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายวุฒินันท์ ลาเต
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายกิติชัย คุ้มไพฑูรย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงนัติยา วิเศษสมบัติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์บุดสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงชลิตา ปองคำสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กหญิงมนฑกานต์ กองน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงปทรวดี ผลผาเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงพุทิตา บึงลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงชลฤดี แปมจำนัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ กลางสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายอานุภาพ ตันตะวาโย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายนพฤทธิ

์

เลิศลำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงเมธาพร สิงห์ทองราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายเดชสิทธิ

์

วรรณโสภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายธีรชาติ พงษ์วิจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงอัมภราวดี แสนสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงชนิตรา ผาสุก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงสุภาพรณ์ พรมสมบัติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงภาวินี พลขวา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กชายทรงศิลป ท่อนโพธิแก้ว

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายสุวรรณฉัตร รักฉิมพลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายจิรายุทธ แก้วยอดฟา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายนันทกร คุ้มสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายชิษณุชา รุมชะเนาว์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายทศวรรต นิดอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายวินัย สิมมะลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายพิชาญ ประทัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายสรวิศ สุประกา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงณิชากร สีกุลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงอังคณา กอบทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงอภิสมัย บุตรศรีภูมิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ตันตะวาโย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงภัททราวดี สุริยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงฐิดาพร เผ่าทองงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายวิษณุ ขุนหอม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เลิศลำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายธนกรณ์ ธรรมเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายกฤษฎา คำผม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายธนกร แก้วดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายศักดิพล

์

ตันบัว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายอัศวะ รุ่งรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายบัณฑิต คำแสนเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ มาตมูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายกิตติภณ ลุนปุย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายรักษิต ผ่านสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงนันทิชา โคนาโล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงนลินนิภา นะระษี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงวรรณภา สีทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงวิภาพร ใหญ่สมพงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายจิรายุ บุญยัสสะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงธิดาพร ทองผดุง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายธนวัช เตระนะกาโย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ กองน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายภูชิต เลิศลำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงรดามณี ผลละออ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ เข็มทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงสุภาพร กุมปรุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวะโก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงภัทรมน แปมจำนัก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายทศวรรษ ปริวันตัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายเดชา ตันตะวาโย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงจิตตนา กุลวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงธัญชนก นามวงษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ลีหล้าน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา วันชูพริง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงกนกพร พันสีภูมิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงศรัญญา คุ้มสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายธนกร พวงสีเคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กชายธนพงศ์ วงสาเทียม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายศักดิดา

์

ทางสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงนิลยา พัจนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงวิยะดา พัจนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงอัญฌารีย์ มีชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายศรายุทธ บุญคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงธีราพร เล่ห์ดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา ตรีแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๘

นายวัชรินทร์ ผลบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๒๙๙

นายธวัชชัย สุขเกิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๐
นายภูมิรัตน์ วันบุญมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา บุญราช

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๒
นายอนนท์ เลิศลำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กหญิงรัตน์ตนาพร ใหญ่สมพงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๔
นายไชยวัฒน์ ผ่อนผาแดง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๕
นายอาทิตย์ สอนสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๖
นางสาวชลธิชา อบหอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๗
นางสาวนันทิชา อินธิจักร

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๘
นางสาวอุราวัล ยอดยิงยง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๐๙
นายอดิศักดิ

์

ทองตุ้ย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ โมลาขาว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายเอกกวี มีสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายถิรวิทย์ คำหอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายชินวัตร ตันตะวาโย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายยุทธจักร์ พลขวา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายพรมนัส อันทราศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญหลาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายจักรภัทร มูลสีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายธวัชชัย สะพานหล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายวัชรกรณ์ สะพานหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายอาทิตย์ ประลานศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายณภัทร แคไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงชดาทรณ์ มูลสีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงทัศนา สิมาลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงปมประภา กัตโร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงรัตนวลี พวงนิล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตนวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงรัญธิดา โยชน์ด้วง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เทียงธรรม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงชาลิสา คูณคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงพิณภา โรปรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ เพ็งสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงชนิกานต์ มะลิสอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงอริศรา แพงพันตอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงอัสมา เสนาลาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายสิริโชค มีศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงขจารินทร์ มาลุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงวรัญญา โพธิชัยเลิศ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงเพียวพร สติพาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงญานิศา พวงจำปา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผุยคำภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงอรัญญา ภูมิลุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงณัฐพร แซ่เต็ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายมงคล สินหมี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายธนาธิวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงธิติรัตน์ ลาโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สะเทินรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายณัฐพล พวงพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงสุรีย์นิภา จ่าภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา ไขอ่อน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายสุทธิพร พิมพิลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๒
เด็กหญิงปรียาพิศุทธื

์

ภูคำศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายณัชโชติ ภูครองทุ่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายณัฐพัชร์ วงรอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายจักรินทร์ สิงห์คำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ จิตคติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงนาติตา พูนศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ปจดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา ควรเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ตรีวิเศษ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงวันวิสา โพธิจักร์

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงวรรวิสา แสงงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ผลพืช
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายชวัลวิทย์ เพชรสีขาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายอนุชา เรียบไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงจินตนา เขตไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์สกล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงวรินทร ไปตังกิจเจริญ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงสุนิดา อาษากิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำพิมูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงปวีณา เกลียงกรแก้ว

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายวันชัย ถ้วยทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงอภิญญา กองแก้ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงชาลีณี น้อยจันทร์วงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงนิรชา แสงสีงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายปริวัตร คุณโน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายพิทักษ์พล กองแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญประถัมภ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สำราญดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กหญิงวรภัทร สุรพล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงปยาพัชร ทัพธานี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีปองหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงวันทนีย์ เหล่าบ้านเหนือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายธิเบศ ศรีขี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงณัฐณิฌา บุราณรมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงทิพยดา แก้วมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ ชะแรมรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงอรนุช นะราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงนภัสสร ยางนามอินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงอรทัย ไชยศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ เจริญรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พรมคำน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงพรพิมพ์ พวงไธสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงกิจรัดดา เสนาโนฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายโชติกานต์ วิลาชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๖
เด็กหญิงอาทิตย์ตยา จันดารส

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงพรรณิดา วงศ์วาส
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงธิญาดา กองเชิญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงชุติมณทน์ จันทร์หอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายศุภกิจ ภารวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายศราวุธ สุจริต

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ยีรัมย์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กชายอัคเดช พันธ์มหา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายปภาวิน เกิดพลู

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงสุจินดา เพ็งศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา เพชรอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กหญิงนันทพร ม่วงดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กหญิงนฤยา สีลำเนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงพรประภา ตรีวิเศษ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงณิชากานต์ สุกใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงวรรณิษา ทองบ่อ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จงเทพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีห์ เหนือแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๔
เด็กชายอภิวัฒธนากร

ใจจุง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงอินทุอร ผุยหัวดง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายสหชัย เบาไม้ผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กหญิงวรรณพร ปกกาโล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงจิระนันท์ จันดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงดารุณี เสนาฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงศิริกาญดา เกตุทับ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงศรัญญา ยีศรี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายเมธิชัย บัวเข็ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายณัฐวัตน์ พะวัดทะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายณัฐพล ศรีเคลือบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายธิติ คำทอน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พัจนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีหาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายวิรัช คำพระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายธนะดี ไชยแสงบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายณัฐวัตร หารศรีภูมิ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายจีรพัฒน์ จำปาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชุมจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงอรนันท์ ชุมจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๔
เด็กหญิงนิรัศราวรรณ

สะใบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ทุมลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงศศิชา ขนานไพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงพรรภสา ผดุงแดน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงอริสา นราวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงยุวดี นราวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๐
นางนฤมล แสงแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๑

นางสาวปรียาพัชร หงษ์ษา
๐๙/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายปวริศ โมหา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายอัตพล วิชานนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายณัฐชัย อ่อนนาหาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายธณัชชา ปกกาโล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายนวมินทร์ ติดวงษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กชายมานพ อันทามา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ ศิริพรทุม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายวราวุฒิ สีทาศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายวินัย เผ่าสุขดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายณฐภูมิ ยอดแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายพีรวิชญ์ รักสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงวรรณิษา ฮดลือชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงจิดาภา วิลาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กหญิงชนกนันท์ สายบุบผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงฐิติวรฏา คุณศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงณปภา ชาชำนาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงณัฐทิชา แสงแป
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงณัฐวิภา สัมมาสาโก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญยัสสะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงปยะพร เงินเต็ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายนิยม ปกกาโล ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายภัทรศักดิ

์

บุญสะอาด
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร พูลวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปตติลาพัง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงอารญา ฟนเดอร์เวเยอร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงอธิชา เสนาคำ
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงกชกร ศรีแพงมล
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงปริฉัตร หงษ์สาหิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กหญิงปาลิตา บุญสวาย ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงธัญจิรา พูลวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงอินทรา มณีธรรมศักดิ

์

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายสาธร บุตรบ้านเขวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ สุทธิสน ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๕

นางอธิกา โพธิสัย
๐๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงจีระนันท์ ประกาโน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงดรุณี เพียพยัคฆ์
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายก่อศักดิ

์

คัลนา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๗๙

นางเกษีย์ แก่นผกา
๑๑/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายธีรรักษ์ คำชนะชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายณัฐดนัย วิมุล
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายอนวัฒน์ ศรีลับศรี
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายทศพร สนรัมย์ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายภูริทัศน์ ตองติดลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ชาธงชัย
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงธัญญามาศ ทุมโนน้อย
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงปยวดี คงเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงชาลิดา รัตนเกษมชัย
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงฐิติพร ไทยทูล ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กหญิงพิชญาภา ศิริวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงณัฐพร ร่วมกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงชนิตา โสภาชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงบุญนิตา บุญเชิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงรัฐฏิกา เสนาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีสมศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงปาริชาติ เพียพยัคฆ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงวีรวรรณ กันยายน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงวันวิสา เสนาโนฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะนามเส
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายธนากร สาครรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายกีฑายุทธ นราวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายธนากร กุลคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายโพธิทอง

์

เย้ยโพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กชายจีรนนท์ ศรบุญทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค สุทธหลวง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงกรรวี จำปาวะดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงวณัฐฌา เยยโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็งสอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงมลฤดี ศรีโครต

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงเขมิกา การสร้าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายกิตติรัตน์ เอมโคกสูง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายวรัญู อังคะณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายธนพล ชะรัดรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายกิตติธัช ทองชันลุก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายอนุสรณ์ จรรยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์มณเทียร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายบัณฑิต ส่งเสริม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายขวัญ เรืองธีรวงศา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงศิรินันท์ สุขจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงวรกาน พวงจำป

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายกิตติภณ ปาปะตัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายนิติพงษ์ สุวรรณขันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายสุทีปกรณ์ สุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายธิติวุฒิ คำภีระ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายวรรัตน์ ทำทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไกรวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงศวิตา มังสระคู
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงกีรภา คบขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงมยุรฉัตร ชุมจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงสมฤทัย ญาติโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงปุณยาพร พวงจำป
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงทอฝน เจริญรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงศลิษา แก้ววังสาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรภูมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อันสีแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงนนท์ธิดา แก้วผลึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายนันทชัย สาเสนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงปริตรา ทบวัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงพรนภัส บัวลง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงพิมชนก ผิวทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงพีรดา จุลพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายพุฒิชัย พยังเฆ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงภวริศา เชือรุ่ง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายภูตะวัน พยังเฆ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายรัชภูมิ ปนะกะเส
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ อาปดชิง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงสมิตานันท์ ปานภูมิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงสิรินญา สีทน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงอธิติญา แสงโพธิดา

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา จันทศร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนพล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงขวัญพร เม็นไธสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายปณวัตร โคตรภูมี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายประภากร แสงโพธิดา

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายปยราช รุ่งสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ บ้งกาวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ภาณะรมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงภาวินี จัตุรงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ ลีถา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายฤทธิรงค์ บุญศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายวัฒนา มะลาวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายอภินนท์ เหล่าจูม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วัลละภา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา เพ็ชรนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยสิทธิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายอัศนี ปนะกะเส
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๘

นายบุญนำ ทรงงาม
๐๗/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๖๙

นายกฤษดา เทียมทนงค์
๐๓/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๐
นายกิตติกมล พรมเสนา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๑

นายธนศักดิ

์

สีสมบัติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๒

นายนพดล วังสงคราม
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๓

นางสาวนิตยา นามฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๑๖

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๔

นางสาวนำฝน ภักดีภาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๕

นางบุญถม ปดตาระเต
๐๓/๐๖/๒๕๑๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๖

นายบุญโฮม ทิงเสน

้

๐๔/๐๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๗

นายพงศธร บุนรสิงห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๘

นางสาวพรชิตา ปนะเก
๒๒/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๗๙

นายพิทักษ์ เนตคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๐
นายมงคล ดูสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๑

นางสาวยุพา ทองน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๒

นางละมุล กินโบราณ

้

๒๖/๐๘/๒๕๑๘

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๓

นางวงษ์เดือน ระดาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๔

นายวันฉัตร อันไขหน้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๕

นางสาวสมพร คลอดกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๖

นายอมรพันธ์ อภัยไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๗

นางสาวจารุวรรณ ปนะโต
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๘

นางสาวฐิติมา ขานอ่อนตา
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๘๙

นายธนาธรณ์ ยิงยืน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๐
นายธนาวรรต เบ้าหัวดง

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๑

นายประดิษฐศิลป จันทะรัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๒

นายภาคภูมิ หารศรี
๐๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๓

นายภาณุวัฒน์ หารศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๔

นายสัจจา อัยยะ
๑๓/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๕

นางสาวสุนันทา โฉมนาค
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๖

นายอรรถโกวิท ปดไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๗

นายอัมรินทร์ ชวนประโคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๘

นางเกษรา จันทะปลาขาว
๒๓/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๕๙๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรศักดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กชายคมเพชร ปดตาทะเนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงณัฐริกา ปุริมายะตา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุดทะสุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายธิปก รำมะนา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายธีรภัทร นิยันตัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงนัฐกานต์ เวฬุวันนัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงประภาศิริ ถินเมืองปกษ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วราญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายพนรัตน์ ดวงตะวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงพรทิพย์ บุบผามาลา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงพิยดา ปนะถา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายวุฒิชัย อันพิมพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงศิรัฐญา ทองอด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายศุภกร น้อยคำแพง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายอนันต์สิทธ์ ปดตานัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงอุนนิกา จันทรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันพลแสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ กาละกาวัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายชัยธนโชติ ปนะถา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงณัฐทิชา สีหามายา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงพรชิตา พันสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ชืนตะกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายศราวุธ เทียงดาห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงสวรรยา ไธธานี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายสิทธิพล สวนรินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงเปมิกา สีโสภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายเมฆา ปะหุปะเม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงพิจิตรา ภูหนองโอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ นิยันตัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กหญิงรวินท์นิภา ระวะใจ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงฐิติภา สุหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายทักษ์ดนัย วงเวียน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ อันทานัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส เหลาสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายนิติพงศ์ ปตตานัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายปุระชัย สุรพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายพงศกร ปญญาวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๘
เด็กหญิงพรรณณิดา เทียงภักดิ

่ ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายพีระภัทร์ ครองวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ปดตาทะเส

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายภาณุวัตน์ เรืองจุ้ย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงมุก ชนะเทพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายลลิตาพร สามีพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กชายศุรเชษฐ์ ศรีโสภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา วุฒิธนานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงอักษราภัค กองศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ดงใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีบู้อำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายอทิราช แสงแสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงอังคณา ช่วยนารินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงจิราภา พรมบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงณัฎฐิกา หามาลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิพักตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายปฎิพล ปะติทานะโต
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายพชรพล ขามแสนเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงวิภาดา อินลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงอภิญญา กองหนองฮู
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงกัลยกร ทุริดไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ สงศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงอำภาภรณ์ ปาละพันธุ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงเกศสุดา พรมดอนยาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงอรนงค์ อาระหัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงอ่อนอุมา อาสาคะติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงกชกร ปดตานัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายธนพล ทองพูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงปวีณา กรรมหาวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงพิชญาภัค อาจจอหอ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา การิยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงเปรมมิกา แซ่พัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เพชรหงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ประธรรมโย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ คำพิบูลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงปภาพร ปดตาเน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายลี คูเปอร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๑ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงศิริญญา แสงหงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงสุภาพร เสาร์อีง้อง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายต้นกันยา ปนะกาตาโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายทัตพงศ์ เสาร์อีง้อง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงทิวไผ่งาม สำเภาทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงปวริศา ปดตังถาโน

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายพีรพล ผาดไธสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงมัณฑนา แยงไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เศษนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงอรรญาพร ทบบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายอัครชัย กันหาสียา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงเหมือนพร คุ้มครอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายธัชชัย ทองตาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงวาสนา กาวิทาโล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงอัจฉราพร เพิมพูล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กชายกฤตยศ ภวภูตานนท์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายจีรวัฒน์ แสงสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายดนัย จันกอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายธนาธิป ทองนำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายธีรภัทร ชารีเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงนิธิชา เกียงกรแก้ว

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ พระจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายปุณณวิช วังขุย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายพงศธร ปจจัยโก
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายภูวเดช เจริญสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายภูวเดช แท่นทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ น้อยจันวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายวรายุทธ ปติถานัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงวริศรา สะตะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายศตวรรษ แก้วจุมพล

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงศศิกานต์ โพเทพา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงศิริกานต์ พุทไธสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล พรมมากุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กชายสีหราช ปงชัยสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายสุขสันต์ จันวงษา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๒ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายอชิระวิทย์ จันวงษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายอติวิชญ์ ลมรืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงอนันตญา ศรีเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายอรรถพล ปติทะโน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุษปะเวศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองมีค่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายชัยกร ขามเชิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายธณภัทร ปนะกาโน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร อินทสีดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายธีรเมธ ต้ายไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงนันทิยา เสียงยิง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทะสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงปนัดดา เชือนิจ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กชายปญญา พยังเฆ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงปานใจ จันกอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ สร้างนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงปาริษา สร้างนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงพิรัตน์ดา จำปาทิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงภาวิณี แลโสภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงวรรณนิภา หนูไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันทะรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงอารียา น้อยบาตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จึงอดุลวิทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายสดุดี ปดตานัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงสายชล ศิลาพล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายเสฐียรพงษ์ อันทะโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงกุสุมา สุนทะวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงพลอยชมภู เขือนคำ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงขวัญหทัย เสือวิเชียร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงนพมาศ พงษ์เกษม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายนิรัน บุญมาพิลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายปยภัทร ทองย่อม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายพงศกร พลายงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กชายภานุวิชญ์ คนเพียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กชายศราวุฒิ หมืนโท

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๓ / ๒๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายศิริมงคล ถนัดค้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายศุภโชค โคจันดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงอรปรียา โคตรศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงกัลญาณี สาแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายจักริน บุตรดีคง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายชัยนรินทร์ พลมีศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายณัฐกร สำราญดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายณัฐพล พรหล่อ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายธนพนธ์ จินโจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายนวพล จินโจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา กาทรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงพรวลัย พรหล่อ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงพรสุรีย์ ยอดวงกอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กชายภูชิต สอนสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายภูศิลป ประกอบกิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กชายรวิภาค ลาคำภา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงวรัทยา ไตรภูทอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กชายวีระภาพ มาลัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายศิริมงคล อ่อนมาสาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงสวรรยา ปาปะนัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สมศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา ขันธวุธ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กชายอาทิวัชร ราชาดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงแสงระวีร์ นามเหลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงไอลดา แสงอืด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงณัฐจิตรา แสนเขียววงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร ปญญาดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายธีรเกียรติ คำโสภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงนันนภัส โพธิจักร์

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ กองสุกรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงสุฐิตา คุณเลิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงกนกอร ศรีทองสา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายณัฐภัทร นิยันตัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๔ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงอภิสราพร ริมไธสง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณโคต
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายเจตนิพัฒน์ ปจจัยโคถา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ขันติวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา หอมมาลัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงโพธิดา

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ครองวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายธนาวิต ชัยทวีสิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กชายธิติกรณ์ สร้างนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กชายพงศธร มาโยธา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงวรกานต์ ปจจัยโคถา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายกฤษฎา เชือนิจ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายธนาวัต ชัยทวีสิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงสำรี ภูสุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก เกียงกรแก้ว

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ปดตานัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กชายนพกร สอดส่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงภารดี บุนรสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงเนตรอัปสร กุญแจทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองชมภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายภานุพงษ์ ปะวะทัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กชายสุขสันต์ ศรีโสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายปฎิภาณ พยัคจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กชายกิตตินันท์ ลันไธสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายครรชิต จตุวงศษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายจักรพันธ์ ชัยนุรักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงดวงใจ หินไชยศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กหญิงทิพวัลย์ ธรรมมืด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กหญิงปภัสรา คุณารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงพัชราภา ศิริแก้วเลิศ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงวนิดา เชาระกำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล กัดไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงสุนันทา ทองพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงสุภาพร สารรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงสุวิมล เสริฐวาสนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ สายสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงอลิสดา หยองเอ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายธนพงษ์ ดำคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วเกศเกียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายอนิรุตร์ เข็มเพ็ชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

บัวเลิง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์เทพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงจิราพัชร ลาหนองแก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายชินนากร โคตรทิพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ อัปมาเทา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายธนกร ปนะถา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปองชฎา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงนัดดาภรณ์ ประทุมสันต์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงปนัดดา มีมาก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายภากร หอมห่วน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายภานุพงศ์ รันชะโก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายภานุวิชญ์ ลีปลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายวรวิทย์ ทาสีแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายสวิตต์ นาคลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายอธิวัฒน์ คาระโก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงอริสา ติริบาล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงเกศรา คาระโก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงจารุฉัตร ไทยแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กหญิงกัลยานุช ปะโมทะโก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายธนบัตร ยอดผล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงธารนำใส ราชาหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร สรายทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีโคตรฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงประภาพร ผ่องลุนหิต
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงภัทริดา กระออมกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายระพีพงษ์ ไชยเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายศาสตรา มาศแสวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายอภินันท์ จันทพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กหญิงภัทรลดา ดวงตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงธนา หอมแหน่ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ บ่าพิมาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายจตุภัทร บ่อแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงชยุตรา สุรินทราช
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๕
เด็กหญิงบุญญาพิลาศ

ใจทัศน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงประพัสรา บุญโจม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงปริมสิริ พัวคูขาม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายพิศุทธิ

์

ประทุมมาศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายภานุวิชญ์ งามเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงภิราพร พึงพรม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายวชิรโกสินธ์ บัวไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงวรรณวิสา บรรจงจิตร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายวีระยุทธ แลมไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปดตังทานัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายสนธิ หลุมไธสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงอภิญญา สมีดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงภัทรสุดา อันปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายภูริภัทร ฝอยทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายรัฐพงษ์ นามมุงคุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงใบหยก โพธิศรีฮาด

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายไกรฤทธิ

์

แก่นพรหมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงฐาปนี บุราณรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงทิภาพร จันทรเทพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายธนาดล พรมบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายธรรมรัตน์ วรรณวิจิตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงปรียานุช โมกศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พัวคูขาม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ กรมไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายคมกฤช บุญพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายนนทิชัย อะมะมูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กหญิงพรรณภัทร บุตรประโคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายวิรัตน์ นาราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กหญิงเกวลิน พิมเหล่าหนาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา กินโบราณ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงชวาลา จันวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงดวงฤทัย พิมสุโพธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงปวีณา กาวิทะโล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายปยวัฒ เผทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายพงศกร พรอยู่ศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายพุฒินาท ชานอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงพุธิตา นอกไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายฟาอิซ กุยไขพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ปฏิพันโด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงภาวิตรา ทองอันชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายศุภโชค กรอนหมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงสมิตานันท์ ศิริสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายสหทัย แลโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงเกณิกา พงษ์พันนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายไตรภพ แสนโคตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ ประทุมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายชัชนันท์ เปรืองวิชา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กชายผดุงศักดิ

์

บุบผามาเต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงมาริสา อัคบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงวนิดา จำปาวันดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายวรวัฒน์ ยังจันทร์อินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กชายสรยุทธ ปตาระพา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายอภิชิต เพชรหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงอัญชลี วงค์นอก

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กชายกฤษณะ ปุริเส

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงชมพูนุท บุญพรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงณิชกานต์ โลหะกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา คำภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงปภาวี เพียรแท้
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายภูริชญา สีหาราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงศศิประภา พรอันแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงสุจิตรตา ทำนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงดวงมณี ผ่องกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงปนัดดา ภาคาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ยางนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๘ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงปญธิดา เผทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงศิริกาญจน์ แถมชัยภูมิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสนนาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ น้อยมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายชนะภัย แสนโคตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายพงศธร ร่มจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายพีรพันธ์ เพชรหล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายภาณุพงษ์ จะริรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงจิราภา ขอเหนียวกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายชยามร พันวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงนุสรา ยาสาไชย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายมนัส แซ่กัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กชายรวิภาส บุญพา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายสุธากรณ์ การะวิโก
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงสุมิตรา ส้มมณี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายเจษฎากร เกษไธสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงกาญจนา ภูมีเขต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กหญิงดาราพร ทองปาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายตะวัน ติดชัยภูมิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายธันวา ทองลาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ น้อยบาท

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ถินวิมล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายกิตติภพ อันธิชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายณัฐพล บุญไชย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายทินรัตน์ บรรจงจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายนพรัตน์ ศรีพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงปนัดดา นามปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงปลายฝน ปญโญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงวรรณภา สารีแผง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงวีนัส วรรณวิจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายศักดิพัฒน์ ธีรวุฒิโกศล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายสมปอง พินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายสิทธานนท์ แก้วนุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงสุริวิภา อาจสุรินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงอนัญญา สูบไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงอภินันท์ ปกไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงช่อเอียง

้

เหล่ารัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงดุจเดือน จันสด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายธนากร ใจจะโปะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายปฏิพล พันหล่อมโส
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายภาณุกรณ์ มหาสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายยศกร มหาวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงวนิดา ประยุทธเต
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายศราวุธ ดวงละคร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงศุภิภา จอมพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงสุทิตา มาอินทะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

วันสุวรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ดวงละคร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุริสัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๑
เด็กหญิงปลายตะวัน พรมจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายเจษฎากร ปุริธรรมเม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

พิระพันธุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายธนพล ปนะถา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายนที เตยชันชะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีโนนสูง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมโหร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายเมธัส อุคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายธนพงษ์ ปุริมาโน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายธาดา พลสีชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายธีรวุฒิ ปนะกาพัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ยมไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายปะริวัตร วงษ์รักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายวีระนนท์ พรมแพง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค บุบผามะตะนัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายธนชิต สร้างนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ แปลงไทยสงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงบุณญานุช สิงสีทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงบุษกร ไชยสีดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๐ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายพงศกร ลมไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงภูริชญา สาริดดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายภูวนาถ บุบผามะตะนัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายรัตนชัย บุญคูบอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายฤทธิเดช โมหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายวรวิช โพธิลาภด้วง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายสมยศ สิงห์บูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายสิรภัทธ มิเขมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กชายสิรายุ มิเขมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สิมมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงอัจฉรียา แก้วตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงเกวลิน บุบผามะตะนัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงเอมมิกา เปงไชยโม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงประวีณา บุบผามะตะนัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงพิมลชฎา ปนกร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายภาณุเดช มูลสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๖
นายธนากรณ์ คะลุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๗
นายวศิน ไชยโกฏ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๘
นางสาวเด่นนภา แปลงยศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๐๙
นางสาวเบญจวรรณ ช่อชู

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๐
นางสาวชติยา เปรืองวิชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๑
นางสาวพรประภา นุ่นปนปก

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๒
นางสาวยุวดี เทียงดีฤทธิ

่ ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๓
นางสาววงษ์ทอง สะราคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๔
นางสาวศศินา อันธิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๕
นางสาวศุภาพิชญ์ จันทะนุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๖
นายวิทยา ขาลถม

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๗
นางสาวศศิธร ลิมเนียวตี

้ ๋

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๘
นางสาวเกษนรินทร์ คงพิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงกชกร อันธิชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงกนกพร คำผา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์โคตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงเนตรชนก ไชยสีทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายดัสกร ลาภไธสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายพงษ์สพรรด์ ราชาดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายพงษ์เดช ปุริเส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงวันวิสา มาลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทุริดไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงชุลาพร ทับหัวหนอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปุริทาสัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย สีคาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายฉัตรมงคล สาระวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงปยฉัตร อนุมาตย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงพรนัชชา ทะมาต

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ จำเริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงภัคจิรา วงค์กระนวน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กชายภัทรพล เหลาสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายมงคล ชุบรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายวรชน คำพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา อินสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงชลธิชา คุณไธสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายณปวร เกษมญาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงพัชริดา ทัดวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายวันชัย รัตนาขจี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงวีรยา พิมพะกาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กชายศราวุธ สร้อยเสนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายสมเกียรติ แลโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายเศกสรร สารวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร อูปแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงชลิดา เพ็งนำคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายบริรักษ์ งามตรง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กหญิงมินตรา ทาอามาตย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ บุ้งจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงกวินธิดา สิริปรีชากุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงจรัญญา ราชแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแปะ วัดโคกแปะ  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กหญิงปยธิดา แกล้วกล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงณัฐสุดา จากวาป

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธุพรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กชายวุฒิกร พลทา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงชลธิชา ปะนัดตะเน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กหญิงธัญญาพร จันทร์ปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กชายธีรภัทธ์ ปะกิระโส

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายนครินทร์ ชิณสงคราม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายวัชรินทร์ อินทวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กชายอรรถพร มาแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา มาตย์แท่น

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงเบญจพร กองฮามสี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายนพรัตน์ นันทริด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กชายพงศกร กวางประชัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กหญิงกรพินธุ์ ประทีป

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงมริษา แผงบุดดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กชายวินัย นิมิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ สอนวงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กหญิงนันทัชพร จันทร์นิล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดดอนหัน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กหญิงพรรณวดี ปาปะขัง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดดอนหัน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงอรัญญา คุณปญญา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดดอนหัน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงชุตินันท์ ชาวสวน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหัน วัดดอนหัน  

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงกุลปรียา สุจจะชารี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงกาญจนา สุตรภักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียบสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ดงหิงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กหญิงชลธิชา ต้นเขว้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กหญิงชลรดา แสนสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์ ดงใจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กชายดลนรินทร์ หลักคำพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กชายทินวัฒน์ กวางประชัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายธนากร บุญน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายธนาทร พลศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงนันทิชา ดงอามาตย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กชายนิรุทธ์ เกษอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ พรดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงปารวีย์ เทียงตรง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กชายปยะวัฒน์ ภคะวา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กหญิงพันนารายณ์ คิมเม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายพายุพัชร์ แดงแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงพิชา ศรีสังข์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กชายพิชิตพงศ์ ภูแช่มโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงพิยดา ศรีธรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงภัชราภา สุเพ็งคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กชายภูรินทร์ พิมพ์บาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กชายภูวิศ คงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงมนะพร ใจขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กชายรัตติพงศ์ บัวมาศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กชายวรวุฒิ ทับสุขา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงวรัญญา พลศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กหญิงวาสนา มังคละมี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงวิยะดา รามศรีดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เข็มพิลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงศิรินภา บุญพา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทาหาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายศุพชัย แก้วลินไม้

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายสุจิรุฬห์ วาไชยะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงอรัญญา เนาวะราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายอัครพล แอกประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงอารียา ศรีธรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงเมทินี ไวทำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กชายเอกนาวิน วรรณโก
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายกรกฎ พนมใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายนราศักดิ

์

บรรเทิงใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายนฤพนธ์ วรรณโก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายมณเทียร สัจจะเขตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กหญิงวรเนตร สุวรรณปะกา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายสุธี ศรีธรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายธนากร เจือจันทึก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายพิชิตชัย มณีโชติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๘

นายธราดล บุญโลก
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๒๙

นายอธิป บุตะคาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๐
นางสาวกรรณิกา ดงจาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กชายตะวัน พลคำมาก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๒
เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา วาลมูลตรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กชายพงศกร นาเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายพงศภัค โพธิรุกข์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กชายวุฒินันท์ คงเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กชายอัมรินทร์ จำนงศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงเฆขลา แก่นพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กชายจักรพรรณ สีลาเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กชายจิรัฐติกาล กรไชยา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาวพงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงธารารัตน์ หิตายะโส
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงธีรดา อาวะรีย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงนัทธริกา ชาวสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา หิตายะโส
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายปวริศ สุภนัก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช รักษาภายใน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงพรรณษา ยะถา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงพิชญธิดา ปกการะนัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กชายภูวมินทร์ หลักคำพันธ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กชายรัฐวุติ พูลเพิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายวัฒนากร เรืองบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงสมควร ไพรชนะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงสุนิศา ชาวพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายชาญวิทย์ นิลศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๗ เด็กหญิงคัดนางค์   ศรสุข

ศรสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงจิราภา สวัสดิผล

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงปรียะฉัตร ศรีเฮือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงปาริชาติ ขุนญารัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงวิชุดา ดีอินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กหญิงเสาวภา เตอุตลวง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายจัตุรงค์ บุดดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายดนุพล คงแสนคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายสรายุทธ ชารีรักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กหญิงกันญารัตน์ ชันศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงจริยา สารีพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงชลธิชา บุตรมะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงแพรพิไล ยุขะลัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กหญิงมินตรา แสนบุญศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงวิสา แดงแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงสุวิมล อ้วนมะโฮง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงอภิญญา อันนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงนริศรา ปุราชะโก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ อินอุ่นโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงนำฝน จันทร์แดง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงปาณิศา สาสีดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กหญิงพรพิมล ฉัตรศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงภัทรพร ปะวันโน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ พิลาโท

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประกายสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงอัจฉราพร แก้วหานาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๓
เด็กหญิงอาภาวรรณ ชาววาป

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงเขมจิรา สุภาพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยตาแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา ชาววาป
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายทองพิทักษ์ คุณารักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ เทาธุลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตย์วังแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายธีรวัช ปะวะเสนัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายพงษ์ศกร จันทบัณฑิตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายพรชัย ชาววาป
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงพรวดี เสือนิล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กชายพีรพล อนุสรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ปะสีระตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงมุธิตา ปองขันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงวิภาดา หนันกำจร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงศิริณญา ชัยมิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงสรินยา บาริศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ นาพูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ เสริฐกระโทก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงอุมากร มาตย์วังแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงเขมินทรา ตะโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายเพชรรัตน์ ภูผาพลอย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สาระพิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายธัญเทพ จะยันรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กชายธีรภพ พรมจมร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กชายปวริศร์ นารถสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กชายพงศธร ทินราช

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ เอกโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์พร ครเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงมาริสา ยกพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กชายระพีภัทร บุตรมะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงวริศรา แก้วกุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายวัชรากร ดงขันตี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สาสีดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ปะวะเสนัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงสุนันทา สันดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงอัจฉริยา ไปบน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงอุไร ฮอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงเทพนารี คุ้มประคอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายเสกสรรค์ แสงโทโพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๔
เด็กหญิงกัญญากรณ์ ประพนแสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปาปะขำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงกัลยา สกุลรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี สมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ประมาระเต

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กหญิงกิติญาพร ไวจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงกิรตรา สิงจานุสงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายกีรติ เพชรนาวาส
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปตถานัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กชายจรูญวิทย์ ปทุมชาติพัฒน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายชาคริต เอกนิตย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงชุติมา ไปดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายฐาปนา ทอดแสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๐ เด็กหญิงณภัสทรายแก้ว

สิงห์ฉลาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พร้อมสมุด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ อินทไชย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิที

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงดวงหทัย ยะบุญมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ม่วงทำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงทิพย์วดี เละละ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กชายธงชัย สุขสำราญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงธนภร ฉัตรศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กชายธนากร บุกกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กหญิงธรีรัตน์ นามสมบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงธินัดดา ชาฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายนนทวัช พรมบรรเทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงนริสา รักธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายนวพล สุขสำราญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กหญิงนัทกรานต์ แก้วหานาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กหญิงนันทพร ตรงแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กชายนันทภูมิ พงษ์พยัคฆ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กหญิงนันทิตา เฮงสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กหญิงนันทิยา คำสมัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส อุทัยแพน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เทียมกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงนิชนิภา เทียงเดช

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงนิชากรณ์ ปะกิคา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กชายนิติพัฒน์ ฆารสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ แวงดงบัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงนำฝน ศรีโยธา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงบุณยจิตร ไปแดน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงปฐมพร พรมจักร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ทามาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กหญิงปนัดดา อันสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงประดิษฐา เซ็นนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงปวริศา ภูมิภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงปณณพร โรมวาป
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงปาริษา นัยลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายปารเมศ ภูสำรอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงปยฉัตร ประทุม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงพรชิตา โยธานันท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงพรทิดา มีสูนย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงพรรณชมภู เสียงบุญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา พิลาโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงพิชชาภา ลำภาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงพิณทิพย์ หลักคำพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปทุมพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา ทนอุบล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กชายฟาลิขิต ประมูลจะนัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงภควดี ปาปะไพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กหญิงภัชญา หาคลัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงภัทรมน ผลรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๘๙
เด็กหญิงภัทราพรรณ พันชมภู

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กชายภูดิศ ธัญญศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายมงคล ปองไป
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงมธุรส ลุนราษี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงมนัญญา สาโก
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงมาวิกา กิลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กหญิงยลรดา อุปะเก
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงรดา วิศาลวิเศษวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กหญิงรัชฏาพร ปตตายะโส
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายรัฐชา วรหิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะโนชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กหญิงรัศมีรุ่ง อนุศิริ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กหญิงวนิดา ปองดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กหญิงวัชชิราวรรณ

แสงวิเชียร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ แสนแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ประกายแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงวาริน พุฒพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงวิชชุดา บุษเนตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงวิภาลินี ปริเตสัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กชายวีรภัทร จอมศรีกระยอม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กหญิงศศิธร ปะนัดตัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีวรรณะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงศิรัญญา จันนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงศิริประภา จันสนิท
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กหญิงศิริพร ปะโสติยัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต๊ะสุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายศิริเทพ ปยะกาโน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงศิริโชค พินิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงสรัญญา ทองพูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงสรัลพร ภูมิดอนขัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงสาวิตรี เขียวบัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กหญิงสาวิตรี แผงบุดดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กหญิงสิรินยา กะวิทาโล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กหญิงสิรีธร โทโล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา สมภาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงสุจิรา ดีปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภูชะเนย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา สุวะมาตย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงสุพัตชา ปะวันเนย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปะริเตสัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กหญิงสุภาวณี มาลาศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงสุภาวิดา เหลาคม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กหญิงสุวิสา ภูตาเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงสโรชา ธิศาเวช
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ประเมทะโก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายอดิศร เละละ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายอติชาต คัดทะจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงอรพรรณ แตงอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงอรุณรุ่ง ฝางเสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงอรุโณทัย ฝางเสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรกาศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงอาทิติยา แผงบุดดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงอาภาพร ปะมาคะเต
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พงษ์ยิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยตาแสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงเบญยทิพย์ แสนบุญมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๗
เด็กหญิงแพรกาญจน์ หงส์วิไล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงโชษิตา ซามาตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงพิมพ์นรี เตชาภัทร์ชุติกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กชายภาคภูมิ พืชผักหวาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงภิราวรรณ อิศรางกูร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายวิศวะ พรดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย แท่นหิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายจิรายุส มาศมุททิก
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงดวงกมล โกกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ประวันเนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงธนพร อะมะมูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายปกรณ์ ประสพมูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กหญิงปณิดา โคตรแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายพงศ์พันธุ์ สุภศร

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กชายพัทสกรณ์ ปาปะเพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๒
เด็กหญิงภัทธราภรณ์ ชูสันเทียะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงภาราดา ฤทธิโย
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๔
เด็กหญิงเจษฏาพรณ์ นนทะจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เรืองวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ไปแดน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๗

นางสาวกัณญารัตน์ สังออน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๘

นางสาวกาญจนา พัดพันเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๖๙

นางสาวกุลธิดา จัตวี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๐
นายคฑาวุธ มูลเหล็ก

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๑

นางสาวคณิศรา บุปะเท

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๒

นายจิรสิน ติบนวล

๊

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๓

นางสาวชลธิชา ยังจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๔

นางสาวณัฎฐริดา ปะนัตตนัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๕

นายณัฐกิตติ

์

อาจอารี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กชายณัฐพล ใจเทียง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๗

นายธนากร ทุไทสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงธารทิพย์ สุปะมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๗๙

นายธีระยุทธ ศรัทธาคลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๐
นายนัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๑

นายประสพโชค ปกกะสีลัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๒
นางสาวประไพรพักต์ สูหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๓

นางสาวผกามาศ หงษ์หา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กหญิงพักตร์พิไล สุปฎิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๕

นางสาวพัชรมัย สุวิสัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๖

นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๗

นายภานุพงศ์ มะลาศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงลักขณา พิมพ์พันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๘๙

นายวรพงษ์ ประพาศพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงวินิดา สุทธิสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๑

นางสาววิภาวดี ปตตายะโส
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๒

นางสาวสุทธิดา บุญตู้
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายอนันต์ พะวิชา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๔

นายอรรถพร ละมุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๕

นางสาวอริสรา วรโชติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๖ เด็กหญิงอินทิราลักษณ์
อังคะคำมูล

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กหญิงเอือการต์

้

มาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๘

นางสาวกนกวรรณ คล้ายมาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๓๙๙

นางสาวกมลลักษณ์ ปะวะภูชะโก
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๐
นางสาวรัชดาพร โพธิชัยเลิศ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๑
นางสาวรัตนา เกตมาลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๒
นางสาววรรณิภา โยธราช

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๓
นายอรรถพล นาคำสี

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๔
นางสาวเจนจิรา สุตะโท

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กหญิงกมลฉัตร อุตะกะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กชายกฤษกร ทอนโพธิแก้ว

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กชายชนพัฒน์ กีฬา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กหญิงฐิติชญา ลุนแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กหญิงปริญญา ปาปะเพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กชายปรเมศ ขัตติยะวงษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กชายพิษณุ นันแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายภานุพงษ์ โพธิชัยเลิศ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายมงคล แก้วมะณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กหญิงวรัทยา ศรีประย่า
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ มีหวายหลึม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายศรัณ รามางกูร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล สืบสุนทร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กชายกนกพงศ์ มูลหา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงชนากานต์ บัวรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กชายชัยศรี ขัตติยะวงษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายณัฐพล ภูตะดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กชายธนภัทร สีโยไว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กหญิงปนัดดา สุนทวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายภูวดล จันทิชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงลินลณี ตรีเมฆ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายสิทธิกร ปาปะเต
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงอารียา พะนะลาภ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชินบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมเปนชาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สืบสุนทร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กชายฉัตรซัย ศรีประย่า
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กชายธนาสิน ตะโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กหญิงวิภาวดี ภูถมดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กชายอดิศรณ์ ทอนโพธิแก้ว

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กชายชัยรัชการ ธิมาชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กชายณรินทร์ธร สิงห์ชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายณัฏฐกร ประสงค์สุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กชายณัยณพ กุลนิตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ บัวสอน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กหญิงนันทนัช พรหมบางญวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กหญิงนิลยา ศรีวรรณะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กชายปรัชญา ปาปะขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กชายปณณวิชญ์ ปาปะเถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กหญิงพรรณธิภา รัชตะอดุลศิลป
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กชายพิพัฒน์ จุลฬา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงมาลินี มะสาทานัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงศศิภา ปาปะโก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรรณสินธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๐
เด็กหญิงสุพิชชา เล่ห์กล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กหญิงอุมาพร ราชสีห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กชายไกลราช ปาปะขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กชายปราโมทย์ โยขุนทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กชายศุภโชค พันธ์เลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงสาลินี แสงใส
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กชายสิทธิชัย กลางจิตร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กหญิงกัญญานีย์ สุจิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายคมเพชร โกมล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กชายพงศธร สาโสภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา สังทองห้าว

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายชินวัตร พรมชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามจุมจัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ ยุบไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กหญิงนรัสสา ขำกัณท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ประจุดทะสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ แห้วเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายนัฐพล บุญช้อน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๘

นางจีรภัทร บุตรดา
๒๐/๕/๒๔๙๙.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายบุริศร์ ตันสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยภาพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กชายพีรวิชญ์ จารุนัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายจิตรกร ดวงคำน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายศิลาวุฒิ ศรีจันทร์ดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ ศรีษะโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ อนุพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริวงจักร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ไชยโวหาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงธีรดา วงษ์กลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๔ / ๒๕๒

้
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มค ๔๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา ธาราภิบาล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงนภัสกร นันทรักษเวช
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงอริสา ทับภูตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงกัญญากร คุณแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ พันธุ์ยุลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสาร์มุกดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายกฤษฎา ดวงพันนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงโทโคตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายศิวะกร นามวงษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนไชยสีหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงสุทธวรรณ หนันคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงวรรณวิสา คำพัว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงพุทธรักษา อุ่นดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงศรัณภัทธ์ สีจันทร์หล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงอัฐวดี ชินกร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก ถามูลเลศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงวันวิษา ดรพลก้อม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีสาวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงเจนสุดา ทูลภิรมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ จันละคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงสุธาสินีย์ ยุวพรหม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันโท

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กชายฉัตรมงคล ศรีษะโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กชายชิษณุวัฒน์ พันธุชิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กชายโชควิสา นาสุริวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กชายปญญา ดรศรีโยเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กชายเดชาพล ศรีแสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กชายธนพล พลลาภ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กชายนิติภูมิ ภัคดีปญญา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กชายนิรวัชร์ เหล่าทองสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กชายรณภพ ภวภูตานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

คาดหมาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายเอกอานนท์ สุบันทม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเฉลียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กชายนรากร ดรพลก้อม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๕ / ๒๕๒
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มค ๔๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กชายชัยภัทร สร้อยแสวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายกฤษณพงษ์ สงครามสงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กชายธนกฤต พรมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กหญิงกวิสรา ศรีจักรโคตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงอริชา ตะนะสอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ดวงผุยทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงปนัดดา จำปางาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กหญิงฐิตาพร อุดทาทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงปริณดา สินธุบัว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงแพรวา โสภาวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา อันทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงปลายฝน สมณะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงอนุสรา แก้วจันทรา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงหทัยวรรณ เจนการ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ ครุฑยัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงอัญรินทร์ จิกจักร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงกมลวัทน์ พละเอ็น
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงเจตปรียา ภูสำรอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงสโรชา ดีจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ ไทยสมบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงลักขณา ผดาจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กชายเมธี ยะสาธะโร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กชายมงคลชัย หมันการ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริอำมาตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายณัฐชนน ดวงสิมมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ กางเกต
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงชลธิชา สีมาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธินี ทิพเนน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จำปาสี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ไชยโชค
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา ภูธาตุเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไชยมูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ คำพัว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงพกาวรรณ ราศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงณิชกานต์ พงษ์จำปา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงอรญาณี จันทวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงธนิษฐา รังษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงชนิกานต์ วงแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงเมธิตรา สาระไชย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา พระเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงอนัญญา รัฐวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กหญิงกัญญามาศ แสงสว่าง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงแสงดาว กุลทนทัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงวศินี ซือตรง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กหญิงพิยดา มุลตะกร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายโกมินทร์ สนธิระ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กชายอิสระชัย ดีจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กชายจักรภัทร แก้วเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายธนิษฐ์ มะลาคุ้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กชายโยธิน สาหับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงมาลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กชายภาสกร ถาวิชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ มงคะวิระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายวชิราวุธ สีชมรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๐
เด็กชายพัฒนากร ทินวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กชายเนติพงศ์ นาสินพร้อม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กชายธนพนธ์ สีชารี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ไมตรีแพน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กชายโชติรส ชากัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กชายนราธร วงโคกสูง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กชายจิรายุส ครุฑนอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กชายฐิติภัทร วงษ์วานิช
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กชายธนชัย บุตรวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายจีรพัตร์ ศิริแก้วเลิศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายธนาธาร เวียงสิมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงอลิชา โสนิลาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ศิริสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กหญิงวิลาสินี เดชะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงพรกมล ไมตรีแพน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๗ / ๒๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วตา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงพิยดา สุทามาตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กหญิงตรีเนตร ดอนหอมดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงสิริอัปสร ดอนอิศวร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กหญิงสิรินรัตน์ จันทนจินดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ แจ้งหาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงสุพรรณิกา ลาลู่
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงอรปรียา

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กชายเชิงยุทธ วัฒนกิติกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธารา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายธนทัต วิริยสถิตย์กุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กชายศุภกร สิทธิเพ็ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กชายฐานัส งามพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

สังข์งาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายณัตพล สีน้อยขาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

อุทธิยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อาสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กชายกิตติกุล มุลมาตย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ก้อนจินดา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กชายนฤภัททร์ ศรีวิสุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงจิรภัทร นามเชียงเครือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กหญิงกนกธร สิมมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กหญิงศวรรยา ศิริมูล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กหญิงปาณิศา เถือนโยธา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กหญิงปภาวี ตังมณี

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กหญิงญาติกานต์ สีแก้วนิตย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงภัทธ์ธีรา ดีใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงนันทิยา ชินแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงจินตนา ดีจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงณิชากร สอนภิรมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงเมธาวี กองสูญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กหญิงชนิดาภา พิมพ์ทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กหญิงปริยาภรณ์ คชเขือน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กหญิงธนัชชา รังษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงสุพิชชา ไชยศรีรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กหญิงมนัสวี ศิริพันธะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงณิชาดา ไชยมาตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ผลวิลัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กหญิงอรทัย ศิริจันทร์บุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กหญิงอรัญญา ดวงราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กหญิงกฤตศิยา แสงสว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เสนาพร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา จ่าเหลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมภูการณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายทีปรกอน พันธ์ธระณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กชายก้องภพ ตังมณี

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กชายรัชพล สีเนหะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายเนติพงษ์ สิงห์จันดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กชายอัษฎาวุธ แสนมาตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ ศรีนนลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กชายธนภูมิ ศิริทองจักร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กชายศุภกิจ พิมพ์ยนต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายอภิชัย พรมภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายภูวไนย ศิริบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กชายศิวดล ถุงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๑
เด็กชายเปรมประชา ไชยะดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายวัชรพงษ์ ไวแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กชายณัฐชนน จันทรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายณัฐพัชร กันยาวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงรุจิรดา ไพบูลย์สุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงพรรวษา ทิพย์รวย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กหญิงอภิชญา ชืนชม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อามาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ศรีสารคาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงศศิมาพร นภากาศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เล้าศิลปไพศาล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี ชุติจิรัฐิติกาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงปริญญดา ขันผง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กหญิงกัลยดา สีฟุยเดช
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มุ้งทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงจันทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กชายจีรวัฒน์ กิจจรัส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กชายราชานนท์ ดวงเพียอ้ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายณเรนธร จันแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ สอาดดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กชายจีระสิทธิ

์

อันฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายธนกฤต มาตโสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กชายตะวัน สังตะพัฒน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายพลรัตน์ สีมาพุด
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายวรินทร หีบแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กชายสหรัถ รัตนแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ไกรจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายนิติทัต ศรีจักรโคตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กชายศิริพงษ์ ไชยสงเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายสุทรรศน์ หอมสมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายธีระวัฒน์ ขุ่ยคำมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ ถามูลเลศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายภัสกรณ์ จำปางาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กชายธนกฤต ศิริตืนลี

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายปลวัชร สีโยราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายฉัตรมงคล ไพรนาทม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงกชกร ขุมชุมภู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงนัฐธิญา ถาวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงปภาพินท์ เพ็ชรใส
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงอะนันยา ถากันหา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงศรุตา ศรีโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีเฮืองโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กหญิงอภิญญา เจริญใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กชายยงวิทย์ คำศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กชายวิรัช ดอนบุรมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงโยจารย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เรียนพิษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กชายจักรภัทร ศรีภูวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ละลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๐ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๐
เด็กชายญาณศรณ์ ภาภิรมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กชายณัฐพล เสมอหน้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายธนาธิป บุราญลม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กชายสุรชัย วงษาวัตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กชายชินบุตร สิงห์ชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เกิดสนอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายณัฐพร วังทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ กองแสนสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กชายณัฐพล จันทรสมบัติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กชายนิธิกร ศรีบัวบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กชายปญญาวัชร์ จ่าเหลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงศิริภัสสร บุญคง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงกรกนก วรฉันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กหญิงธีระนันท์ กุลจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กหญิงนิชนันท์ ศรีพงษ์ยิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กหญิงสุมิตตา สกุลวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีสมบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กหญิงญาดาพร ชินกร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงวรรณศิริ นครเอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กหญิงกรกนก พลราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงศิริกรณ์ สีวงกต
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงชาริดา ครองตน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงปยภัทร ไชยศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงจีระรัตน์ อินทรแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงหยกผกา บัวไข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กชายธนพล ถาวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายธนัท ศรีละว้า
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนโสภาวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายวรภัทรพงษ์ จันทร์พิมพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ ถมจันทร์แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยโนนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิรุกข์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กชายทิว สุภาภรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กชายนครินทร์ มุลมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๑ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายศุภโชค นาห้วยทราย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กชายธนกฤต แสนเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะปดสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กหญิงวีรนันท์ บุญจันทร์ศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ตาลาด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กหญิงอรอนงค์ บุตตโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงสุมิตรา อันหนองกุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กหญิงวีนัส แก้ววันทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงศ์ประมวล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงอัญชลี ขานแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน เจียมบรรจง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กหญิงรสิตา ทุยยังยืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงอภัสรา มะณีสา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๘
เด็กหญิงกัญญาภัคร สุขหนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงยลดา ชาตะรูปชีวิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ นนทะคำจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงลักษมณ ถามูลเลศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กหญิงพิชญาภา ตรีสูรย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แดนคำสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาสุนนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงวรรณศิลา นาสงวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กหญิงจินดาพร ดรลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงชมพูนุช สังขทิพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๔๙
เด็กหญิงประวัณรัตน์ จันทัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กชายธนาทร วงษาวุธ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายณัฐพล ลีเวียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พลธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชัยทับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ ทรงคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายตนุภัทร หนันอ้าย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กชายอรรถกร เพชรก้อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กชายญาณวัฒน์ ศรีนอยขาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กชายธนภูมิ ไกรราช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายวันธิวัฒน์ อยู่บัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กชายดนุเดช รัตนพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กชายภาคภูมิ ดวงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กชายจีระเดช ดอนตลุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๓
เด็กชายภัทรภูมินทร์ แดนวงศ์วัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กชายสุทธินันท์ โพธิกลาง

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กชายวิริยราช แก้วเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ กันทะลือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงศรินญา ไชยสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงกชกร ศรีคุณแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะปดสา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กหญิงศิริณัฐชา เกือกคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษรมาลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คิมเข็ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กหญิงปวริศา ศรีพิมพ์สอ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีอุบล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงทักษิณา แสนจำลอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงอัชราภรณ์ อ่อนมาก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กหญิงภัทรภร บุดสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงพิรุณวดี นาคศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๐
เด็กหญิงมุฑิตา คุณทะวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงพรพิมพ์ ธีรุพัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงปกิรณันท์ รัตนประภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา เหล่าทองสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๔
เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ กิตติรุ่งนิรันดร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงวนิศรา นครราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงฐานิกา ชัยชะนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กชายกานต์ วุฒิปรัชญา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายสมัชชา ดวงปาโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายไกรวิชญ์ พันธ์ฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายธนภัทร จันทร์สิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กชายพชรพล สมานมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายสรยุทธ ภาเตาะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายณยศ สีสุวอ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กชายโคจิ คิมูระ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กชายพิชยพล สาครขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา สามพร้าว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กหญิงอภัสรา หมืนหน้า

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กหญิงอนุสรา หมืนหน้า

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๗๙๙
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์

ศรีทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงพัชชา วงษาวัตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีชัยปญหา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงอาทิติยา ทองใหม่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร อ้วนจี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กหญิงธนาวดี จันทะกา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กหญิงปวริศา พรมนิมิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กหญิงเสาวรักษ์ จุฬาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ศรีขวาชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๘
เด็กหญิงชาลิสา ธรรมมุลตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงพรธิชา เทียงจันทึก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๐
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

เลืองลือ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงวริศรา กาสินพิลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงกัลยาณัฐ โสมาโสด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงอริศรา ศรีทำบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๔
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

ส่องสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กหญิงมลิษา ศรีภูมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๖
เด็กหญิงปภัสราภรณ์ ศรีไชยแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๗ เด็กหญิงภูริชชญาพัชร์
สุพรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงณภัสนันท์ สิทธิจันทร์เสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงอาภาศิริ สิทธิมงคล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงพินิสา สุทธมาตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กหญิงศุภวดี สวัสดิผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๒

นางอรุณวรรณ สีแพนบาล
๐๕/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สีตรีจักร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กหญิงวิทิตา สังข์จันทึก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กหญิงวันวิภา โพธิสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กหญิงธนภา ดีจะมาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนคุณท้าว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายธีรมาน แดนวงดร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กชายโพธิวัฒน์ ตังทะนาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๐
เด็กหญิงชณาดา พลคำรัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กชายพงษกร ค่าโย่
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายธนกร พิมพ์วัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงสุพรรณภา มังสมบัติ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กชายรัตศมา แสนบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ดรกันหา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรมบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายวิทยา สอนศาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเดือ

่

มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กหญิงชลพัสสุดา วงษาวุธ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงวิชิตา ชินนาค
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กหญิงณัฐฤทัย ไชยโสดา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กชายอภิชาต โสภาเลิศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายนิพัทธ์ สารบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายเอกพล อำนัคมาตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีทรงฮาต
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงกมลชนก ดอนคำเหีย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงมนัสวรรณ อินทะเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทะสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กหญิงพรนัชชา มาตรโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กชายวัชรพงษ์ สีจันชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กชายอนุชิต นามมะฮาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สีโคอุ่น
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายนนทวัช พระคำหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายวรเมธ เพียสุระ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กชายปณชัย ผดุงกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กชายศักรินทร์ แมนสืบชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายธนพล สีโคอุ่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา เหล่าเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงสุนิตตา พระคำหาญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา มาตรโสภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงนภาพร แสนสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ยานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กชายชยาภรณ์ สีปอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กหญิงนันฐิตา อุปนันท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายจรลชัย ดาจักร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายอนุชิต แก้วหานาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กหญิงธันยา อุปนันท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร นามมาเมือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กหญิงธาริณี สีสามารถ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี บุรีนอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กหญิงอภัสรา ยอยโพสัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กหญิงพินิษา สุรภา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กหญิงอาริษา สุรภา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีวงกฏ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ บุญโฮม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กชายอัครเดช ดวงโทโคตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กหญิงปภาวี ดวงโทโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กชายวิทยากร สุระภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กชายคุณากร สาระโท
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ดีเกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายมนัสวิน แสงปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กชายวัชรพล สีสังข์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา สีจันคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กชายบัณฑิต เคนจันทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กชายสมบัติ สีสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กหญิงมยุรี บริสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงโสภาศิริ สีมิงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กชายกัปตัน แสงปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สาระโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๐
เด็กหญิงณัชฐนิชา หารชุมเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กหญิงพิลาศิณี ดวงทุเรศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กหญิงศิรินดา ถาจันทร์ศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงอภัสรา ดกบุราณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีหนาถ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กชายทวี พิมพืเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กหญิงปรายฟา อ้มสมเสพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กหญิงอริสรา ศรีพิมพ์สอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กชายพีรภัทร มาตงามเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงศรินทรา อัครา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๖ / ๒๕๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงอัญชลี อันอาสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๑
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศิริโยธา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายเพชรทักษิณ ไชยหงษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๓
เด็กชายอนุภัทร ถ้วยพรมราช

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๔
เด็กชายสรวิทย์ สิมมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ มงคลชัยศรี  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๕
เด็กชายเอกราช โคตรสีวงษ์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กชายญาณวีร์ ไชยพิเดช ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๗
เด็กชายตะวัน ปฎิสังข์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๘
เด็กชายเอกโชติ สิงห์คำปอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงกิตติยา ธารชัย

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กหญิงวิชุดา ดรลาดพันธุ์

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กหญิงสมฤดี สีแสนห้าว ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงณัฐนิชา โลจนาสี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงณัฐริณี คำสีทา
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงวันฉัตร บำรุงนา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กหญิงธนัชชา ลาภชน

๑๑/มิ.ค/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กหญิงวาราพร โคตรสีวงษ์
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหล่าภักดี
๑/มิ.ค/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กหญิงกชกร ต้นกันยา ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กหญิงสุนาลี สิงห์คำปอง
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วดี อัวหงวน

่

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กหญิงชนกานต์ เจริญศิริ
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงพันธ์ทิวา สีดาดำ
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กชายธันวา สิงห์คำปอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายปวิชญา กรุงพลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กชายนพคุณ ชาติวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กชายรัตนธร รัชธานี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงกาญจนา สิงห์คำปอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กหญิงสลินธรณ์ ยืนนาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา สะตะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กหญิงกรนภา แก้วศรีจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงณทพร สุขสนาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงอภิญญา นามหงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายทรงสิทธิ

์

หีบแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ โคคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายสฤษพงศ์ วงค์ประพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กชายปรเมษฐ์ มณีโชติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กชายธนาดล ก้อนมณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กชายนฤเบศน์ คำนวณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลัดลงเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลมิตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ โคคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายสมศักดิ

์

นาใต้
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายหรรษธร หีบแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กหญิงวารุณี อนุนาค
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กหญิงมาธิตรา จูมทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เนืองแก้ว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กหญิงนวรัตน์ หม่อมสระ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กหญิงอรุโณทัย ทองยศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กหญิงปาริชาต เรียนพิษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นามมูลตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กหญิงสุพัตตา วงค์หนองแวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กหญิงจีระนันท์ วรโพด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กหญิงชลิดา สว่างเวียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กองแสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กชายอรชุน เทียบทับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา งามเลิศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กหญิงสุนิสา โนรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กหญิงศุภรดา คำบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงสุธาสิณี นิละนนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กชายอดิศร แสนสด
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายเจษฎา มามัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กชายภูมิพิทักษ์ บัวรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กชายสุทธิชัย แก้วกลม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

นามรัตน์สี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๖
เด็กชายอรรถศาสตร์ โคคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กชายวีรพัฒน์ กงอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กชายพงศกร ปฏิสุทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กหญิงภัทรธิดา บุตรอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๐
เด็กหญิงอรนิภา พัฒมะนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงอรญา แฝงจันดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กหญิงธิณัฐดา เพชรลือชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงสุชิตา มังมี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กหญิงเมธาพร ชาวนา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิงภิญญดา ดีวันวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กหญิงสุจิตตรา กงเพชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ โคคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กหญิงพรพิมล พวงเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กหญิงนริศรา นิงคะลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กชายศุภวัฒ ภูทองเงิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กชายอาทิตย์ นามอุดทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายชินวัตร สีสวย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายระพีวิทย์ ปะโมโท
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายชาญนรงค์ สิงห์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กชายธนภัทร อุทรส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กชายปฏิภาณ โสพุ้ย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กชายกล้าตะวัน เฮืองศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กชายวิชิต พิมดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมัครการไถ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ จารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงสุชาวดี หมอกไชย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงอนรรฆมณ เรียนพิษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กหญิงชลลดา คำบุรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงอารยา นงทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กหญิงเพชรลดา สุริยะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ลีบาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายสุรยุทธ จักรณารายณ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายธันวา โชติยกร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กหญิงกฤติยาณี เฉิดทรัพย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงกาญจนศิริ เฉิดทรัพย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงขวัญกมล เมืองนาง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงธนพร บุญสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงมุธิตรา อุทัยกลม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงอริสรา พละพร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงชญาดา โยธะคง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงมิญาวดี แซ่ตัง

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายภานุพงษ์ โพธิศรี

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทแจ่ม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กชายพิทักษ์ชัย ชูคันหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ราชาวัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กชายวรากร มีอุไร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กหญิงศิรภัสสร พรหนอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กหญิงตะวัน พงษ์ชุมพล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๔
เด็กหญิงอุมากรณ์ สันธิวาส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กหญิงอรอมล สิงหาสิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไกรวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๗
เด็กหญิงพรัยพร แก้วสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๘
เด็กหญิงนนทลัดดา สุทัศน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กหญิงณัฐวรา นามจำป ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายธนธร แก้วอาจ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา วรรณเวช ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กหญิงพรณภา พลชำนาญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๔
นายจักรพล ชูคันหอม ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๕
นายพุทธรักษ์ สมบัติราช ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๖
นายวัฒนา รังวัดสา ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กชายวรพงษ์ ไชยคำภา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา โพธิศรี

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ สายนะที ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายธนพล นามวิชา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายพัขรพงษ์ หาสุนโม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ ธงสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๓
เด็กชายจักรกฤษ ศรีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๔
เด็กหญิงลักขณา กุทอง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๕
นายสมพงษ์ พลเสนา ๐/๐/๒๔๙๕

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๖
นายคำนวล สาคร ๐/๐/๒๕๐๖

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๗
นางสาวมยุรี แก้วศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๐๐

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๘
นางสาววิภาดา โภคิณปติโชค ๐/๐/๒๕๐๖

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๓๙
นางสาวณปภัช ศิริเลียง

้

๐/๐/๒๕๒๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๐ / ๒๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๐
นางคำพันธ์ พลเสนา ๐/๐/๒๕๑๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๑
นางสุกัญญา ต่างมงคล ๐/๐/๒๕๑๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๒
นางประทุมทอง ฉิมพลี ๐/๐/๒๕๒๑

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๓
นางมนัสนันท์ อุปแสน ๐/๐/๒๕๑๗

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๔
นางสาวสุพัดตรา ประเสริฐนู ๐/๐/๒๕๒๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๕
นางบุปผา นามวิชา ๐/๐/๒๕๑๔

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๖
นางสาวหฤษฎา แก้วหาญ ๐/๐/๒๕๒๐

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๗
นางวงค์เดือน อินอุ่นโชติ ๐/๐/๒๕๑๔

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๘
นางสมทรง บิดร ๐/๐/๒๕๑๔

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๔๙
นางสาวอรอนงค์ สนิทลุน ๐/๐/๒๕๒๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๐
นายวุฒิชัย พลเสนา ๐/๐/๒๕๑๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๑
นางนพมาศ วิทักษบุตร ๐/๐/๒๕๑๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๒
นางชยาภรณ์ อนุอัน ๐/๐/๒๕๑๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๓
นางสาวศศิธร ชนะมาร ๐/๐/๒๕๒๓

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๔
นางสุวิมล กุศล ๐/๐/๒๕๒๐

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๕
นางสาวเพ็ญศิริ พลเสนา ๐/๐/๒๕๒๗

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๖
นายวิเชียร จิณะรักษ์ ๐/๐/๒๕๒๗

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๗
นายสินสมุทร แดงบุดดา ๐/๐/๒๕๐๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ประทุมศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๕๙
เด็กชายณัฐพล ประทุมศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงกรวิภา ยอดเพขร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๑
เด็กหญิงกนกพร ศรีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๒
เด็กหญิงพัชราภา อุทัยนาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๓
เด็กหญิงรัตนา อุทัยแสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๔
เด็กหญิงอินทิรา มาตรา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๕
เด็กหญิงกุลณัฐดา ชมภูพาน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๖
เด็กหญิงสาวิตรี แก้วนารี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๗
เด็กหญิงชมพูนุช เพียโคตรแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแคน บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๘
เด็กชายนพรัตน์ คำรินทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกศรี บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๖๙
เด็กชายชนาธิป แพวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกศรี บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กชายศรราม วิริยะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๑
เด็กชายลือชัย อุทัยแสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๒
เด็กหญิงอษุณีร์ มาไส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกศรี บ้านกุดแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๓
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ปทุมเพ็ชร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กหญิงพัชรีย์ อาระหัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๕
เด็กชายพีรภัทร สุนนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๖
เด็กชายภิรวุฒิ ปะติตังโข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๗
เด็กชายธนพล ปทุมมี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๘
เด็กหญิงอรอุมา แพงจำปา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๗๙
เด็กหญิงอัมรา คำภูผา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กหญิงกมลชนก กองโส

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๑
เด็กชายกริบพงษ์ กาหลง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๒
เด็กชายกิตติกร จุปะมัดตัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๓
เด็กชายขจรยศ ชัยแหม่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๔
เด็กชายจิรดนัย ปะตินัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๕
เด็กหญิงจิราภา ประทุมพร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๖
เด็กหญิงจิราภา วงษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๗
เด็กหญิงชฎาพร นนทะนำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๘
เด็กหญิงชณากาญท์ หมันนอก

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองปาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวบาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๑
เด็กหญิงชุติกาญต์ เทียบลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๒
เด็กหญิงญาณิศา เพชรอาษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๓
เด็กชายฐณกฤษ์ แพทย์ศาสตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๔
เด็กหญิงฐิติมา บุญยะรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๕
เด็กชายณัฎฐชัย ทองสุทธิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทายุทธ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะริเตนัง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๘
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วงภูธร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๐๙๙
เด็กหญิงตรีมูรติ ประพาศพงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กชายธนกฤต ชัยลินฟา

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๑
เด็กชายธนกฤต มูลทรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๒
เด็กชายธนดล ภูตะดา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๓
เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๔
เด็กชายธนภูมิ บัวบาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ บัวรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ผือโย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๗
เด็กชายธนากร ปุลำพะเว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๘
เด็กหญิงธัชพรรณ จันทศร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปกเขมายัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๒ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ คำหงษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กชายธีระชัย พิศนุย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กชายธีระเดช พิศนุย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กหญิงนภสร พรมแสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กชายนรเศรษฐ์ ฝอยทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ สุทธิสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กหญิงนันธิชา อุทุมภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กหญิงนิรชร วันจงคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายน่านฟา ปาปะโม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กหญิงบุณยาพร ปตตายะสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายปฏิพน เภตรา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงปณาลี บุญมายันต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ปะมังคะสัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยัสสะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๕
เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กชายพงษภร สมพานต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๘
เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๐
เด็กชายพิชุตม์ ธารายศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กชายพิทวัส พลอ่อนสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กหญิงพิมชนก โสโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กหญิงพิมญาดา กินากุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โทอะรัญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กหญิงภชรัชดา พวงสีเคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ กำมหาวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กชายภูผา ถากัณหา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กชายยศภัทร คำสิงชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ เตชะนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงรุจิรา พลขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กชายวรชิต วิระกา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กชายวัชรกิต ไชยฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กชายวัชรพล สุทธินา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กหญิงวิมลณัฐ ปดสายะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กชายวุฒิชัย พาโคกทม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๗
เด็กหญิงศิริกุลนัดดา คุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เปการี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กชายศิวัช สุริยขันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๐
เด็กชายศุทธวีร์ ยืนสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

เยาวนารถ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองตัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กชายสนธยา โล่ห์คำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กชายสืบตระกูล ชาวพงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอนเหลียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กชายอดิศร นักบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กชายอนวัช โพธิละเดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กหญิงอรชพร เชิดชูมาลัยกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๐
เด็กหญิงอริสรา สัณฐิติบวร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กชายอัศวิน ถิระชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กหญิงอินทิรา ชมภูหลง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๓ เด็กหญิงเกศราวรินทร์
มัชปะโม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กชายเจษฎา สืบสุนทร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กหญิงเบญจพร พงศธร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กหญิงปริณดา จันทแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กหญิงปณฑิตา ตะนัยศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๐
เด็กหญิงรัศมีประภา คำเรืองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กชายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย ปาสาบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กหญิงกฤษณา ประจักกัตตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สมใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กหญิงชยิสรา ปุนบุดดา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กชายชินกร โคกอรัญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายณัทธร ศรีภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๐
เด็กหญิงธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กชายนราธร ประทุมแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กหญิงพรเพชรา ปะวะเสนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ซิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายรัชพล แคนสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายศุภากร ประทุมสัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงชนม์ชนก มงคล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แสงสาระวัด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กชายณัฐพล กุลไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กหญิงธิติพร ศรีหาอินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงนันทอร มุมทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงปรียานุช สุทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ รักชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กชายภูผา สุปะโค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายภูวดล บัวบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กชายภูวนารถ บุญนิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กหญิงศิรประภา เฉลิมรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กชายศิรวิชญ์ ประพฤติใน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กหญิงสุภาพร คังดงเค็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กชายสุรเสกข์ บริวาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงอารยา เอกศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๑
เด็กชายเอกชัย วรรณกางซ้าย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงกฤษณา ประทุมแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา ราตรีนู

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กหญิงจันทิมา หร่ายพิมาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๕
เด็กชายชนิตนันทน์ บุตคาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงดาวฤทัย สุภาดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมวกอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๘
เด็กชายปญญาวุฒิ อุดคำเทียง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๐๙
เด็กหญิงพัชรา วงษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญชาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กหญิงวรรณภา ไวมงคุณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงวรรณิษา ไวมงคุณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จริงนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายอรรถพล ม่วงกรุง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กหญิงอาทิติยา สุปะโค
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กหญิงเจียรนัย ทองดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ยิมใย

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๘

เด็กหญิงนรินทร ประจุดทะเนย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กชายวัชรพล ประมายะยัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๐
เด็กชายวิทยา อันทะวงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๑

นางสาวธนาภรณ์ แสงใส
๓๐/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๒

นางเกษร เมิกข่วง
๐๕/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๓

นางเพียรพร ศรีสารคาม
๑๙/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๔

นางสาวสุชวดี ชัยศรี
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๕

นางบุญเลิง ศรีโง๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๖

นางกุหลาบ นาเจิมพลอย
๐๕/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๗

นางพิกุลทอง ทาอามาตย์
๒๐/๐๘/๒๕๐๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๘

นางทิพพารัตต์ ศิริเลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๒๙

นายสุเวทย์ รังมาตย์
๐๔/๐๖/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๐
นายไกรวุฒิ คงแสนคำ

๒๒/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๑

นายระมุล สุธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๒

นายอนุวัฒน์ สีเผือก
๒๒/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๓

นางระเบียบ หาญสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๔

นายจรูญ ตะวัน
๑๘/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๕

นางทิพย์วรรณ เหลืองชัยศรี
๐๑/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๖

นางบุญโฮม เอกศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๗

นายไกรษร เกตราช
๑๗/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๘

นายสมพงษ์ เจริญผิว
๑๘/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๓๙

นายสมหมาย มะไหย์
๑๐/๐๒/๒๕๐๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๐
นางจิราลักษณ์ ภิรมย์บุญ

๒๒/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๑

นางสาวมยุรา มัชปะโต
๒๕/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๒

นางสาวกิงกาญจน์

่

ศิริสังข์ไชย
๐๙/๐๕/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๓

นางสาวเหมวรรณ ปะกิระนำ
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๔

นางสาวสุกัญญา บุญไทย
๑๖/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๕

นางสุวิภา เสนานันท์
๐๖/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๖

นางอำพร แสงโทโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๗

นายศักดิสิทธิ

์ ์

คงแสนคำ
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๘

นายภูษิต จันทะรัง
๒๐/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๔๙

นางยศวรรณ ชินราษฎร์
๐๒/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๐
นางสาวกาญจนา ปองไป

๑๙/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๑

นายธีระพล คำมี
๒๔/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๒

นางสาวอนงค์ นินทราช
๑๕/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๓

นางสาวจินตหรา ปดชากาว
๑๕/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๔

นางสาวนริศรา คลังพระศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๕

นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมี
๑๔/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๖

นางสาวอนงค์ ราชสีหา
๑๒/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๗

นางพรพรรณ แวงวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๘

นางสาวอมรรัตน์ สมพิทักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายกตกร นามปตสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงกมลชนก วัฒนะราช

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กชายกมลภัทร พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีประย่า
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กชายกฤตณัฐ ประนัดเต
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กชายกฤษณพล บุตรโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายกฤษณ์จินต์ ศรีสารคาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายกฤษดา ภูเหิร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชามาตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กชายกันย์ภวิษย์ เรืองสมบัติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปมัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๐
เด็กหญิงกาญจนา ปกกะมานัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงกิตติยา ฮาดภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กหญิงกิตติวรา แก้วลาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้อนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงขวัญข้าว อุ่นพิกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กหญิงคริษฐา เหล็กกล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กชายจงวิจิฐ ศรีชุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กชายจตุรงค์ ชินชาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กหญิงจรรยพร แสนสะท้าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กชายจักรชัย บุญหล้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กหญิงจิรปภาพร ละทัยนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา จะโลนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กชายจิรายุ เทียบมัง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุนทอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายฉัตริน ปนโมรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงชญาดา ปาสาจัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ มะโน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงชนาภรณ์ มะโน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กหญิงชนาภัทร ประนัดโส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กชายชยากร ปุญยะสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ เงินนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์หาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กหญิงชลนิภา ฤทธิจันดี

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงชวิศา แก้วสังข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กหญิงชัญญากร แก้วจันดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กชายชัยนันต์ ปตตังทานัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิตราพิเนตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๒
เด็กหญิงฐารียา เขตคำขวา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กหญิงณัฐชา ชัยทา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ บาลไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๕
เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๖
เด็กชายณัฐภัทร เทเวลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงณัฐวดี วัฒยุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๘
เด็กชายณัฐวรรธน์ คำละมูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๐๙
เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นุพัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงณัตติยา ภูสีดิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กชายตรีเพชร อินทร์เพ็ชร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กชายตฤณ กิตติเสรีบุตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กชายทยากร วิเชาว์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กชายทรงภพ ปตตานัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กชายทองทวี จันภักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ทานันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๐
เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กชายธณภัทร นามอิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กชายธนกร สิงห์สา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กชายธนกร สืบสุนทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายธนบูรณ์ ประกอบแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายธนพนธ์ หลาบสีดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กชายธนพล ลำเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กชายธนภัค หนูแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กชายธนภัทร บุษบา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กชายธนภัทร ภูจำปา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กชายธนภัทร มะปะโม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กชายธนะพัฒน์ ภูครองแง้
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กหญิงธนาภา มาตตรา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กชายธนโชค แสนสุภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ชาวเกวียน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายธันวา ประกอบนัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงธีราพร ขุนวารินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๐
เด็กชายธีรเดช แสนสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กชายนนทกร เทเวลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กชายนภัทร นามวิเศษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายนฤป ปาปง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงนันธิญา อาจเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงนิรภา ไปใหน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กชายบรรณวิชญ์ แก้วธานี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ บุญเลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กชายปกรณ์ พิมพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายปฐถวี อินธิแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กหญิงปณิตา ปะวันนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๖
เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กชายปรเมนทร์ ปกกังเวสัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กหญิงปวริศา ศิริเลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๐
เด็กชายปติชนก จูมเกตุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กชายพงนรินทร์ ทองกันยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กชายพนธกร ค้าสุกร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กหญิงพรชิตา จูมเกตุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กชายพรรษนนท์ บรรจงปริญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๗

เด็กหญิงพรศิริ คนเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กชายพลกฤต ชาวกะตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายพลวัต จันทแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๐
เด็กหญิงพลอยขวัญ อุ่นพิกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัทธานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บุปเก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงพิชชาพร แสนคำอ้วน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงพิมพ์มนัส อิงอาจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๕
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ นิลดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โทนะหงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงภัทรภร ขายม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี พิสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี เตโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กชายภูริดล โนศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กชายภูรินท์ ยศวังใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กชายภูริพัฒน์ เมฆขาว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กชายมฆวาร โคตรพัฒน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กชายมนชิต บุญอินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กหญิงมาลิษา จรศรชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๐
เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ เทียกนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กชายรพีภัทร แก้วพา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กหญิงรวิสรา ตะภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ปะวันโน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ ปะทัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กชายฤชากรณ์ วรรณุเสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กชายวงศธร จักร์ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กชายวชิรวิทย์ อัปมะระกัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กหญิงวนัทปรียา จันทวิมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กชายวรการณ์ ถนัดค้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๑
เด็กหญิงวรวรรณ วงศ์วอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๒
เด็กหญิงวรัชยา สาวัตถี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๓
เด็กชายวรัญู ศิริมนตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงวริศรา ปาปะเต

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๖
เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กชายวัทธิกร คำมุก

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงวันวิสา สีพิซิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๐๙
เด็กชายวิชชกร ลำเหลือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๐
เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายวิริทธิพล

์

สมอคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กชายวุฒิวัฒน์ แสนศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กชายศรรบ บัวบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทิชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กชายศรัณย์ ดีขามนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ กู้พิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่โซว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิสาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กชายศิริชัย ปทุมศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงศิริพร ปกเหนือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยิมสาระ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กชายศิวกร ประวัดศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๑ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กหญิงศุภวดี เจริญถนอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กชายสิรภัทร ปญญาสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กชายสิริกาญจน์ วิเศษศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กหญิงสีห์สกุล ชุมสาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กหญิงสุกานดา ภาคฐิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๐
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

นิมคำ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กหญิงสุภัคิรันดร์ แข็งแรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กชายสุรนาท คงสัตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กชายสุวินัย พรหมเวทวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กชายอชิรวิทย์ พลซา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กชายอดิศร กว้างศูนย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กชายอดุลวิทย์ พินไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กหญิงอนัญญา โยธมาตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กหญิงอนัญพร บุพตา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๐
เด็กชายอนันดา จันทอุตสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กชายอนันต ไชยคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กชายอนาวิล พินไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กชายอนาวิล อุดร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กชายอนุวัช ปดเต
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงอภิชณันท์ จำปาโอ้ก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงอริสา จันทพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กชายอัครชา กุณวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๐
เด็กชายอัจฉริยะ ชัยยุทธ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๑
เด็กหญิงอัชฎากานต์ ปะกิคะเนย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กชายอินทัช โพธิจันทร์

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๓
เด็กหญิงอินธิรารัตน์ แสนบุดดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๔ เด็กชายเกียรติธนพัฒน์
นาคศิริศิล

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กชายเขมณัฏฐ์ ปจจัยคา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กชายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กชายเทิศทัย สิงห์สุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กหญิงนัฐรุจา วิชาชาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๒ / ๒๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๐
เด็กหญิงนิศาชล คงสุริโย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กหญิงสรัลชนา อาจสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา บุญละคร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กชายกรกฏ ปอมยายับ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๔ เด็กชายกฤษฏิทีฆะชนม์

์

ศรีโยวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประสีระเตสัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ปองไป
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธิตาแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กชายณัฐพสิษฐ์ เวโสวา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุตรศรีเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กหญิงทิตยา วงศ์ปุย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ งามดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กหญิงประภัสรา จันดาเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กหญิงพฤกษา ชาวไพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สาโสก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๖

เด็กชายภูตะวัน โยธะมาตย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กชายภูมเรศ ปกกัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กชายระพีพัฒน์ จำปางาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พิมชาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๐
เด็กหญิงวีรชาติ ชนะโม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กชายศรัณยู สุปะเท
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กชายสรายุฑร คะกะเนปะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กชายสหรัฐ ศรีวัชรกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กหญิงสุภัชชา ถาวรรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กหญิงหนูวัน กระทุ่มขันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กหญิงอภิวรรณ โยอาศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กชายเจษฎาพร อุ่นศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๘
เด็กชายเจษฎ์บดินทร์

จันทวิมล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๘๙
เด็กชายเจษฏาภรณ์ สอนจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กชายเอกธวัช ประสมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กชายกฤตภาส ปาระจูม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กชายคุณาธิป ไปมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กหญิงชนาพร ท้วมแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๓ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๕

เด็กหญิงนภัสร หมันบ้านต้อน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๖
เด็กหญิงพัชราวรรณ มะโนราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๗
เด็กชายวธัญญตาพงษ์

คำเสนาะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๘

เด็กหญิงศิรินเนตร ตรีวิเศษ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กหญิงสุริสา จับอันชอบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ท้วมแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มัชปะโม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๒
เด็กชายทศวี ดอนชัยสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๓
เด็กชายธนกฤต ชินชาด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๔
เด็กชายนวัชพร คำใบ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กชายภานุพงศ์ จันทจิตต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๖
เด็กหญิงวนุติยา อาจแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๗
เด็กหญิงสุวลี สุวรรณพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๘
เด็กหญิงอัมพุชินี จันทจิตต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิไทร

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๐
เด็กชายกฤษณ์ พงษ์สวรรค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงจิราพร อ่อนมิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กชายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร กำมหาวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายตะวัน ลาลาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ปะมาถา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กชายพงศกร แก้วภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กชายพชรพล เย็นฉำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กชายมณฑล เหลาทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กชายรพีภัทร สุปะเทา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๐
เด็กหญิงศิรประภา พารา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงอธิชา เละละ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กชายอนุวัฒน์ มะลาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กหญิงทาริกา ศิริภักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ม่วงจีบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กชายธนากร แก้วภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กชายนันทพงศ์ อุปะโก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๗

นางสาวนารีรัตน์ พิมพ์บาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กชายปภินวิทย์ อัถฐิปา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๔ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๐
เด็กชายวิวัฒน์ชัย มะลาศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กชายสุริยา เพชรแย้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๒

เด็กหญิงสุวนันท์ มูลศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ อ้วนมะโฮง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กหญิงเวรุมาศ พันธ์บุญมี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กหญิงตะวันฉาย สกุลจร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๖
เด็กชายทับทิมสยาม สมใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กหญิงสุชาดา กิงแดง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กชายโกมิน คำหนู
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กหญิงกานต์มณี ดงหิงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กหญิงอัลฟา มะเดือ

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายคงชนะ ยาย่อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายจักรินทร์ รักษาชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กองอาษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๕

เด็กชายธัชชัย แสนรัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๖

เด็กชายธีรพงค์ สมน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กหญิงปทมพร หงษาวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ นนยะโส
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๐
เด็กหญิงมนัสนันต์ จันทร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีบุตรศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช ดงหิงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๓

เด็กชายชัยมงคล พรมภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กชายนิติกร ชาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กหญิงสกาวเดือน ล้วนดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กชายสุรพล สมน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กชายสุวัฒน์ ศรัทธาคลัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กหญิงจิราพัชร ทัดไทย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๕๙

เด็กชายณัฐนนท์ เทพรัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กหญิงภัทราวดี บุญเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กหญิงลลิตา บุริวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กชายวัชระพล ภูมิภาค
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ ห้อยไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๕ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กหญิงชญารัช มาตคำมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กชายธนวิน วรรณศิลป
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร คำพาพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายรัชต์ธพล ชิณสี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กหญิงสิริยา บุระเวทายัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๐
เด็กหญิงอภิรดี สีสดดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กชายณชภนช์ ดวงอุปปละ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๒

เด็กชายปยชาติ ลินลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กชายชินวัตร สดใส
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์บาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงธนวรรณ ผิวเผือก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๖

เด็กชายธนะศักดิ

์

ลาละคร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายธีรชัย บุริวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กชายภัทรพงศ์ แดงชาวนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายภานุวัตน์ ศรีพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๐
เด็กชายจิรายุ ดงเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ คำรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กชายบัณประชา โพธิจักร
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กชายบุญผเรศน์ พิมพ์บาล
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กชายวายุ ศิริมุลตรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๕

เด็กชายเทวราช มาตคำมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กชายเอกมล สดใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กชายขวัญชัย ไอยะลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงชลธิชา แสงโทโน
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กชายดนัยพงษ์ นพนรากรกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๐
เด็กชายธนสิทธิ

์

เครือบุญสินธุ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กหญิงนำทิพย์ หมีสอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กหญิงมณทิรา เนาว์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กชายยุทธณา วงศิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กชายวิระพล แถมศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กหญิงศิริภา มะปะเภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

วรรณปะถา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กชายศุภโชค วรรณปโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายสุขสันต์ ปาปะไพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายสุริญา ชูพินิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๖ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายสุรเชษฐ สินทรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แคนเภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กชายธนภัทร โยธานันท์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๓
เด็กหญิงพิมพิกา แห่หล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๔
เด็กชายพีรยุทธ เนาว์แก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๕
เด็กชายวิศนุพงษ์ สุทธิเพศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กหญิงวีรอร ดงเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๗
เด็กชายสหรัฐ ศรีจาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๘
เด็กชายสันติภาพ พลคำมาก

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๐๙
เด็กชายเมธาวัฒน์ ชนะวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กชายธวัชชัย สังข์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กชายนันทวุฒิ นากุมพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายภาณุมาศ มะปะเภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปาธิสัตย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กหญิงหทัยชนก ภูวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นาสมยัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กหญิงอรปรีญา ประกอบแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กหญิงกนกอร มาตย์สอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กชายจักรภัทร บุญเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช ประกอบสิม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กหญิงนรินทร เชียงสวนจิก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กชายนาวิน ปะนัดตะนัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ เจริญนนท์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ มาประเภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๕

เด็กชายธนากร บุศดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดงไมตรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สันโดษ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงธีราพร ดงไมตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๒๙

เด็กหญิงพิยดา สนามทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงวรินท์นา โสดาโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กชายวัฒนา พัฒอำพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กหญิงศุภานุช บุญปก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กหญิงอรปรียา ประกอบสำเนียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงอรศิริ ศรีโฮง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๗ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กหญิงบุษราคัม มัดจุปะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กชายพรรษา สุคะโต
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงสุเมธินี สุภาพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๘

เด็กหญิงอุษณีย์ ภคะวา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กชายณฐพล ธรรมสา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ธรรมสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กหญิงพิยดา อึงเจริญยิง

้ ่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กชายภัทรพล ผาใต้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กชายสรพงษ์ สู่สุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กหญิงกมลชนก แสนธนู
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๕
เด็กหญิงปราณปรียา แคนสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๗

เด็กชายทักษิณ วรรณปกสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลต้น
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงเวียง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๑

เด็กชายชุติพงศ์ วิชาคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดงหิงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ ฤกษ์ดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกิสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๕

เด็กชายธนชัย ลครทิพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๖

เด็กชายธนาวัฒน์ บุญทันเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๗

เด็กหญิงธิดาพร พิณจอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๘

เด็กชายปฏิภาน คำหาญพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๕๙

เด็กหญิงปริญญา ดงหิงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๐
เด็กหญิงพิยดา ลามะไหย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๑

เด็กชายพีรพัทร ไลออน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๒

เด็กชายภาสวีร์ จำนงพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เนือดี

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ นาคทัง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๕

เด็กหญิงญดา นนตะสี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๖

เด็กชายทรงวุฒิ นันทริด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๗

เด็กชายธนากรณ์ ดงอุทิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๘

เด็กชายนัฐภูมิ ทิพย์สมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๖๙

เด็กหญิงนิพาดา โพธิบุญเรือง

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๘ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๐
เด็กหญิงพัชดาภา ศรีโสภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๑

เด็กหญิงพัชราภา จันบัวลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๓

เด็กหญิงรัตติยากร ศรีพยอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๔

เด็กชายสมศักดิ

์

มนุษย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๕

เด็กหญิงอนุสรา ปะนาสุจะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๖

เด็กชายอโณทัย อุทัยเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ดงตะใน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๘

เด็กหญิงจินตนา ตรีเนตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๗๙

เด็กชายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๐
เด็กชายฐิติพงษ์ หมุยเฮบัว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ นนทคำจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๒

เด็กหญิงศิริมาศ พิณจอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พืชสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๔

เด็กหญิงออมสิน ใจใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงเบณทิวา มะปะเข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไกรทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๗

เด็กชายธนภัทร ศิริวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๘

เด็กหญิงนันทชพร สาริวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๘๙

เด็กชายพีรณัฐ สียางนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๐
เด็กหญิงเนตรดาว วิชา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๑

เด็กชายกิตติวัตย์ ปนงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๒

เด็กหญิงนัทฐาพร สัตย์ธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๓

เด็กหญิงนิตยา ดงอามาตย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชัยกองชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ ภูสีนำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาหนองขาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๗

เด็กชายนวพล อัปมะเย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๘

เด็กชายพงศกร สมน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๖๙๙

เด็กชายรัฐนันท์ รักษาชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ทบวอ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๑
เด็กหญิงสมิตานัน เทียนสันเทียะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๒
เด็กหญิงชลิตา เสนาชุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๓
เด็กชายณัฐกรณ์ พลเดช

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๔
เด็กชายนัทธพงศ์ เหล่าโผน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๙ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ไชยหันขวา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๖
เด็กชายพีรพงษ์ จิตตสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ พลศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๘
เด็กชายวรายุส สุมงคล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๐๙
เด็กชายวุฒิชัย แสนโสภา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๐
เด็กหญิงอารยา พงษ์สังข์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๑

เด็กหญิงชนันภรณ์ อำไพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๒

เด็กหญิงณัฐชา นะคะโต
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา สุวรรณโคตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๔

เด็กชายทินกร เหล่าชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กชายทิวากร แสนแหล่
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กชายวรวุฒิ ไชยแสนสวด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กชายวีรภัทร บุญฆ้อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กชายเทวินทร์ หลงคำรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายพชรพล แก้วน้อย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๐
เด็กหญิงลักษิกา อุ่นเมือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กชายอธิปวัฒน์ สีจัด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงจิระนันท์ แก้วน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กชายพร้อมพงษ์ อินทร์วิเศษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กชายพีระยุทธ พลศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงนนธิญา โพธิรัตน์

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ อ่อนภูธร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กหญิงสุฐิตา แซ่เลียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กชายอมรเทพ แสนวันดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ จินโจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๐
เด็กชายธีรภัทร ดีเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กชายวิศรุต สุพิทักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กหญิงกมลพรรณ ทุมสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วชารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กหญิงลัดดา บุญนายืน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กหญิงจินตนา ปญญาสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กหญิงธมนวรรณ น้อยนาจารย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กหญิงมาติกานต์ นาทองไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีประทุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ แสนชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๐ / ๒๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๐
เด็กชายชลธาร แสนแสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กุลมอญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กชายนวพล ไชยศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ตันหลำบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายบุญมนัส พันธ์ลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กหญิงปภาพร ศรีโยธี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กชายภูวดล หงษี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงมลฤดี สุราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงอริศรา พาณิชย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันชาลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๐
เด็กหญิงปฐมภรณ์ ลิละคร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๑

เด็กหญิงพรภิมล ปดชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์โต
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ สีหะวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๔

เด็กชายศิขรินทร์ อักษรเสือ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา โตศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๖

เด็กหญิงณัฐชยา ดวงพายัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๗

เด็กหญิงพัชรพร จันทะกล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๘

เด็กชายวริทธิธร

์

โพธิเหลือง

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๕๙

เด็กหญิงจิราภา ภูสำรอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๐
เด็กหญิงมาติกา แสงยศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เหล่าพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๒

เด็กหญิงสุธาสินี บุตรวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๓

เด็กหญิงอุราภรณ์ บุตรวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลสุทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้ววังวร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๖

เด็กชายฐิติพงศ์ ดงเล็ก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๗

เด็กหญิงฐิติมา คำแท่ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๘

เด็กชายธนพงษ์ แทนสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองดอนน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ไชยพิเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๑

เด็กชายอาทิตย์ โพธิแสง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๒

เด็กหญิงกรชกร ชิณเกตุ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กหญิงธิดาวัลย์ ชมะโม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๔ เด็กหญิงวราพร ชิณเกตุ
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๕ เด็กชายมังกร ประนิสอน ๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๕๙/๘๗๗๖ เด็กหญิงสุนิสา ภูชืนศรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๒ / ๒๕๒

้

http://www.tcpdf.org

