
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๙,๓๖๒ คน ขาดสอบ ๕,๖๗๗ คน คงสอบ ๑๓,๖๘๕ คน สอบได้ ๙,๕๓๓ คน สอบตก ๔,๑๕๒ คน (๖๙.๖๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายธีรภัทร ชัยสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง

้

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายขวัญมงคล สำแดงอาจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง

้

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ เนืองศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง

้

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงเพชรลดา ชูคันหอม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ อนุอัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงนุชนาถ แบวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงชาลิณี ไชยดา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงชนิสรา วันสาสืบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงกัลยา ทองจันทรฮาต

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงกมลชนก นามมุลตรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เนืองไชยศ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงพัดชา เดชบุรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงนิภาพร สนิทลุน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงนันทิตา มะเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงดวงสมร ทะไกรราช

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงธัญดาณัศ วงษาจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงนริศรา อุทัยเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงนิติยาภรณ์ พร้อมสมุด

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงพิมพ์นภา ศิลปชัยเสรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ไปปา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงอรุณรัตน์ อันทราสี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทรัพย์พงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มลิปไข

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สาแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายศุภณัฐ นนมุลตรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงกฤษณา สาพิมาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงภาสภรณ์ รังสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ชินโฮง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงภัทรียา พอกระโทก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงปยะธิดา วงษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงฐิติวรรณ วงศ์อามาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายรัฐพงษ์ วันสาสืบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยพร

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงบัญฑิตา ไชยรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๖ เด็กหญิงบุษรามินตรา
เหล่าอัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทะเจียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงวิลาสิณี มณีวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงยุวดี เศษรักษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา จันทะกล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงชัชฎาพร บุญหล้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายวุฒิกร เปราะสระเกษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายวรโชติ ไชยศรีทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอภิญญา กลีบกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงทอฝน พรหมแสนวิเศษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัญทิมา ใจไธสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุภาวดี พละเดช

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกัญญารวี กุลนันทนนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงอารียา สุขาเขิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอรอุมา ฤทธิลือชัย

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายฤทธินภา

์

ประเสริฐศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสิทธิโชค พลชำนิ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงรุจิรา พลแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอันติกา หนูสุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงปริศนา ไชยคำภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงอลิสรา ขันเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายกชกมล มาตรา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายเพชรรัตน์ มนัสวีกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ตะวัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีมันตะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายราชานนท์ คามวาสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญใบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงอมาวสุ ราชแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงกาญจนา อุทัยแสน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงวริศรา เดชบุรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายนฤเบสถ์ ปกกังพลัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายศุภกร ประคองวงศ์กุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุทัยเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา มารักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงศสิธร เคนดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายฐากูร เสยยงคะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงธันยชนก แก้วร่องคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีไสย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงญาโณทัย ทิพย์จันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงอรัญญา มะนาวนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงสรัลพร ฤทธิละคร

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงชลดา พันธ์สารคาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณิชา สุทธิปญโญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ กุณโฮง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ หงษ์คำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุพัตรา ทวีรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงเพ็ญจิรา มูลเสนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวสุพรรษา สาไชยยันต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงเบญญา คำมุลคร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงภรณี โพธิเหลือง

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงวันวิสา พลเสนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ลาพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แพงจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงวานิดา อุทาจิต

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวอรยา คำศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายก่อเกียรติ สุรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายพงศธร

ศิริพัฒนประเสริฐ ๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภาแกดำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงนิรชา ดีเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายเสฎฐวุธ บุญใบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงข้าวขวัญ ปางลิลาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงศ์โพธิสาร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวกฤษฏิยาน์ นาสุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวศศิธร กาลภูธร

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวอัญญารัตน์ พุ่มสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวอัญชฎา คำวิจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวอาทิตยา ชาติชัชวาล

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวทิพวรรณ บุญโสภณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนันธิชา เวียงปฏิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกุลณัฐ อนุเวช

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สงสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุชัญญา กำกับกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยผง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายสายนที นิงคะลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขีดหนองคู

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงปวีณา ทับธานี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงจันทร์ทิชา ไชยบัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จำเริญสม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ โยธาภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา อุทัยแสน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงมนทิรา นามจันดา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายสุรเกียรติ วงศ์ศิริคุณากร

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงชลิดา ดรเขือนสม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์คง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงปนัทดา รักษาภักดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ แสนบุญศิริ

๒๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจิราพร อัคเทพ

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เรืองทอง

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงปนัดฐา ภาณุทัต

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายธราทร กลางใจ

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายปรมัตถ์ คณาศรี

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงภาณิศา ศรีดาชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงมินตรา รัชเสนา ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงยุรดา เคนกันยา

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงโยษิตา บุตรพรม

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวรรณษา คามวาสี

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงศรินณา ปกเขมะยา

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสายฝน กันหา ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงห้าว

๓๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ประกอบคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายภาณุมาศ กินารักษ์

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงจิรดา จันทจร ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงซูรีตา ตอกอ

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไชยมาตย์

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา พลเรือง

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายเจษฎา จันทะกล

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรรณวณี ตุ่มใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงรุ่งนภา นุสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงสถิตาภรณ์ ทัพโยธา ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงศิรินทรา ปกเขมะยา

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จูกูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา รัฐเจริญ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงเอมวิกา วรรณโยธา

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายพรพิทักษ์ สิงห์คำปอง ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงจรัญญา เพียรงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ ชูทอง

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกานต์ชนา ศรีจันอัด ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสุทธิดา คำมุงคุณ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงชวิศา ชูกำแพง

๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงธัญรดี แสนวงษ์ ๑๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงเบญจพรสิริ แก้วเฮ้า ๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงปราณปริยา สุดจริง ๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงปรีญานันท์ ชืนชม

่

๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงปยธิดา จริยามา ๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หัตถกรวิจิตร

๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงฟาฬดา จำปาเฟอง

๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงวรัชยา สุปญญาบุตร ๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงศุภาฤทัย วิริยะพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายภาโชค สุภาวุฒิ

๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีสารคาม

๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดรไสว

๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงวรันธร ศโรภาส

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายจักรวีร์ วิรุฬห์วรวุฒิ ๒๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายชยางกูร รุธิรางกูร ๑๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายชอช้าง อรุณวรรธนะ ๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายพอดี เสงียมวิบูล

่

๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายพาชัย หอมวุฒิวงศ์

๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายพิชุตม์ เกราะแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงจุฑาทิพ ลิมสุวรรณ

้

๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยมิตร

๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ จวงประโคน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไตรศิริวาณิชย์ ๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปริยากร แดนขนบ

๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงฟาประทาน กุดแถลง

๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงวรรณษา ทรงอาจ

๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศิญาดา กัญญาคำ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอภิชญนันท์ บุญเทียง

่

๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๗ เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์
แสนบุญศิริ

๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัยย์ จันทร์ถิระติกุล

๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงอิสมาภรณ์ บุณยศิริโรจน์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสิริภัสสร์ บุษหมัน

่

๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายภัคพล เหล่าสมบัติ ๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายอภิปรัชญา คำนุ

๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงธนัฏฐา จันเพิง

่ ้

๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายอภิวิชญ์ สุวัฒนศิลป

๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐชบดี พลายเพลิด

๓๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายภัทรพล นาถมทอง

๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายปาลภัทร วินโกมินทร์

๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงญาณิศา ชนะบุญ

๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายสิริราช พูลสวาท

๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงวรุณี นามบุดดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปราณปรียา วุฒิพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดาศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุภัตตรา มิสา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงภัณฑิลา พานเจริญกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ โสภารัตน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายธนกฤต พรมสอน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพัฐณิชา คะปญญา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงจิตรลดา ลาภเจริญสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทับผา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ประสิทธิบุญย์

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงพัชรพร เสียงใหญ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงรัตติยาภา ขำทา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงอนัญญา ทวิเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอภิญญา ดวนสันเทียะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นายอัฒรัตติ แก้วหาญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายวิศวะ จันปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายหัสดี ศิริบุรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายวชิรวิทย์ อะโน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายเอกลักษณ์ สำรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายธนชัย ภูจำปา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายวีรภัทร อุทัยสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายคุณากร หุ่มกระโทก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายสิวัฒน์ อุทัยบาล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงนิรชา คงแสนคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงภัสรา ยศมืด

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชลธิชา เทพศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงอภิรดี คงแสนคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงฌีวรีน เมืองมนต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพรรณวสา ดาดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรศรีภูมิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชญาดา โพธิศรีขาม

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายกิตติกร ทองภู

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายศรัณย์ ตะวัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นายศิรศักดิ

์

ศรีบุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงปณิดา ตะวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นายพนม ใบบ้ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายตะวัน เมฆวัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงชนิดา ภาแกดำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายศุภกร รักษาภักดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายจีรพัฒน์ เงินจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายอรรถพล สิงห์ชุม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธีรยุทธ ภูขาว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายอนาวิล หนูวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายสมพงษ์ ทิพย์เดชา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายรพีภัทร พรเพ็ง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงกนิษฐา แซ่หลิม

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงธันชนก ภูมิภักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงปพิชญา ซือสัตย์

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิมพิกา โสภารัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงอริสา ตรีระตระกูล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงนัฐธิชา พลเสน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอภิญญา สมอนา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงกวิสรา บุญทิพย์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงภัสสรา อ้วนศรีเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงอารียา คำเสนา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกนกพร นนยะโส

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัค อุดแคว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายกัมปนาท ฉิมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายสารวิน สกุณา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายอนุชา เดชบุรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายพรหมพิริยะ ปะติเพตัง

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายวีรยุทธ ยมศรีเคน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อินทะวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงกัลญา มณี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงจงดี พบขุนทด

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงธัญกมล เล็กมณี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสุตาภัทร กำแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงอนัญญา ขันธะมูล

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เชิงดอย

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ละอองแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นางสาวธันยธรณ์ ปดถามัง ๓/๑/๒๕๓๑ วัดอภิสิทธิ

์

อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงกุลณัฐ เหล่าเนตร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสมรส

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงวนิดา ศรีไสย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายจักรภัทร วีรกิจโกวิท

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธีระเดช ศุภดล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงสุชาวดี นนชาตรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงปุญยปาณ ธนีภาพ

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา นิพัฒน์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงนำทิพย์ นามโน

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงชลิสา ช่อประพันธ์

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายธนกร พิพัฒนาภูมิ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกมลชนก เศษสรรพ์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงนพรินทร์ โยธะการี ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายวชิรวิทย์ สิทธิจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงชนาภา หมืนชัย

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายพิทธนัน ศิริพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายภัทรกานต์ มากชลบท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงธันยมัย จันทะลุน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายชนกกมล แสนมีมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพิชญธิดา ราชบุตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงรัตนประภา สุริยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายปุรเชษฐ์ ทับสมบัติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนัฐกฤตา ศรีโฉม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๗ เด็กชายพรหมไพฑูรย์
ไชยโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายศุภกานต์ รุ่งศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๒๙๙ เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์
เพชรไพฑูรย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงปภานัน นนฤาชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอนาเบล อภิชญา แอช

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพงศภัค ทำนานอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพงศกร มาตรา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายนฤชา ชารงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงแสนอุ้ย

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงชโลธร คงหา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วก่อง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนฤมล จันทร์สามารถ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ อุทาทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงจิราภา เคนนิคม

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุวิชาดา อนุฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วมณี

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายคมกริช จันทะเคน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุราแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายต้นบุญ รวงทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายเทพรักษ์ เทียนทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ พระอามาตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายรุ่งเรือง คำสะอาด

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงพัชราพร มงคล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายสิทธิชัย มาแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธีรภัทร์ สาริแผง

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรี เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายพีรภัทร์ ศรีพัวฮาม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงปฏิมากรณ์ พุ่งไสว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงรัชพร ชาแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพศวีร์ พนังแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายวิภารัตน์ ปนสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายพิชิตพล ทันบาล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ สุจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพีรยา ชอระชาญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธีรภัทร กองทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงธีระดา คณะมะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธวัลวิทย์ นามไพร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2502 เหนือแวงน่าง  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวพรพรรณ สมบัติ ๒/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๔
นางมลิวัลย์ ศิริเสาร์ ๔/๑๐/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๕
นางกฤษณา กาหลง

๒/๑๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๖
นางสาวสมบูรญ์ พันทัน ๕/๘/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาวอรุณ พลศิริ ๒/๘/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๘
นางสาวทองใหม จันทคาม ๖/๓/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวณัฐธิชา ชุมกว้าง

๒/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวยุพิน พานพันธ์ ๕/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวสุกัญญา เอียมวิจิตร

่

๔/๑๐/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๒
นางสาวสายใจ บุตรดาน ๓/๘/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๓
นางวราภรณ์ นาชัยเวียง

๓/๑๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๔
นางทองใคร คงกะเรียน ๔/๙/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๕
นางสาวบัวบาล บุญโจม ๖/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๖
นางมะลิวรรณ์ ดีเลิศ ๓/๔/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๗
นางทองศรี ราชดา ๔/๗/๒๔๘๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๘
นางสาวศิริจิราพรรณ พลลาภ

๑๐/๙/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๔๙
นางสาวสุกัญญา ทศดร ๓/๖/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๐
นางมาลี มณฑา

๔/๑๐/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาวสมปอง อันทะสี ๒/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวแจ๋ว เดชโกพรม ๓/๑/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวแสงเดือน ลุนนา ๔/๗/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวบุบผา ไชอุย ๕/๓/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวกมลวรรณ ทองบุญมาก ๒/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวบับพา อันทฤทธิ

์

๒/๑/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๗
นางสาวปราณีย์ ศิลาวุธ ๗/๑/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวธนาทิพย์ ศรีมาศ

๔/๑๑/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๕๙
นางสาวทิพวัลย์ สะบายกาย ๕/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวอ้อยใจ ศรีรัตนพันธ์ ๔/๑/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวอรุณี ปาลสาร ๔/๒/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๒
นางสาวงามใจ อุดมพันธ์

๖/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๓
นางสาวบังอร เด่นสม ๔/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๔
นางสาวทองบ่อ อุปโท ๕/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวสิริวรรณ ธณสุวรรณ ๔/๒/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๖
นางสาวสิดาพร สุขษา ๔/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๗
นางสาวอนงค์นารถ ขันซ้าย ๕/๗/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๘
นางสาววนิดา สนองสัตย์ ๘/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๖๙
นางสาววิภาวดี กองแสน

๔/๑๐/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๐
นางสมสมัย คำแสง ๓/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

ฤทธิเหมาะ

์

๔/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๒
นางสาวกุลจิรา หงสาอ่อน ๗/๔/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปะชายะกา

๔/๑๐/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๔
นางนาท สารรัตน์ ๔/๑/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๕
นางสาวภวิศา เนืองสุวัฒน์

่

๔/๓/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวสุวิมล รัตนทิพย์ ๔/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๗
นายวิภู เปยสำฤทธิ

์

๔/๗/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๘
นายวันชัย สิงหา ๕/๓/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๗๙
นายสถาพร ปราณี ๕/๙/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๐
นายสนธยา จันทร์ไทย ๕/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๑
นายวีระพงษ์ วงษ์สง่า ๘/๔/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๒
นายฐชกร เนืองโพธิ

่ ์

๕/๖/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๓
นายปกรณ์เกียรติ แสงเพ็ชร ๕/๓/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๔
นายประดิษฐ์ พลเหลา ๔/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๕
นายอรรถพล พิมสวรรค์ ๗/๒/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๖
นายพินิจ พลอยไธสง

๔/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๗
นายศราวุฒิ งามดี ๕/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๘
นายนเรศ ภูตะกะ ๔/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๘๙
นายบุญเลียน

้

เหล่าพักสาน ๓/๗/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๐
นายใหม อัศวภูมิ ๓/๔/๒๔๙๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๑
นายศรชัย มุลลิปุม ๕/๘/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นายธงชัย แดนชัย ๔/๓/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๓
นายชาตรี ศรีคุณ ๔/๖/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๔
นายณัฐพล สุดชา ๔/๓/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๕
นายสุรชัย อันทะนัย ๖/๘/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๖
นายสนัน

่

พรมโสภา ๒/๓/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๗
นายณัฐพงษ์ สังสุราษ

๖/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๘
นายอภิชาติ อ่อนโก๊ก ๕/๘/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๓๙๙
นายประสิทธิ

์

จินาบุญ ๕/๖/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๐
นายเจษฎา ทองละเอียด ๙/๕/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๑
นายอัครเดช จันเพ็ชร ๗/๘/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๒
นายคารมย์ ไชยสิริ ๘/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๓
นายภราดร มณีเรือง ๓/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๔
นายจีรศักดิ

์

นามตรีศรี
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๕
นายอภิชาติ มิสา ๕/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๖
นายจเร ภู่พงพันธ์ ๕/๓/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นายณัฐวุฒิ เรืองวงษ์ ๔/๗/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๘
นายเรืองชัย เดชบุรัมย์ ๓/๘/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๐๙
นายวิทยา ถามูลเรศ ๔/๘/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นายจิรพงษ์ เดชบุรัมย์ ๕/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๑
นายชลนที สายทอง

๔/๑๒/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นายวัชราภรณ์ ปุยละเทิม

๕/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นายศรายุทธ เดชชะลอ ๔/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นายทักษิณ อันพิมพา

๓/๑๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นายเตมีย์ ศรีเมืองเฮ้า

๔/๑๒/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นายจักรพันธ์ จำสิงห์ ๖/๕/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นายศิริแสง แสงรีย์ ๔/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นายวสันต์ บ้งกาวงศ์ ๓/๗/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นายทนงศักดิ

์

แผลติตะ ๗/๔/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นายสมภพ พลอยพราว

๑๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นายเอนกการ บริหาร ๓/๒/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นายพงศกร ศรีมุกดา ๓/๕/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ ภูวนาถ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ โนนวงษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงอิงอร อยู่หนูพะเนาว์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายธีรภัทร อินละคร

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายสกลินท์ทอง แก้วเกตุ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายพีรพล คำตะพันธุ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายโชคชัย สงศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงวิยะดา แสนบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงชลธิชา กลจะแสง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงจันทัปปภา จันทร์ศรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายบารมี วงษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายณัฐภัทร พลอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงบุษกร พันธ์หนองหว้า

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายอภิชาติ อยู่หนูพะเนาว์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปกโคสังข์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวไลลักษณ์ สิงห์แก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวนิดา ศรีสูง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายจิตรภานุ ศรีสูง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฐชยา คุณสมบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

พลคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายชิณวัตร นามโส

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ขานพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
วัดกุญชรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพิมพ์นรี อัคเหลือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงศิริพร วรโคตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายธนา จันทร์โท

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ เหล่าเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ มูลละคร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายวัชรากร รัดถาดา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพรรณวดี อ่อนลี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงจุฑามะณี สายสมบัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงสุธัญญา หารินไสล

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายเดชชะนก ศิริคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายโยธิน พิมพ์บุญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นามมุงคุณ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงเอมมิกา ไชยศรีจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายเศรษฐภูมิ สมเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธนรัตน์ อำคา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายธีรพัฒน์ เหล่าเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวัชรวิชญ์ พรมมารักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายยุทธศาสตร์ ปราณี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายโกวิทย์ อุปรัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงนวพร ปฐมบิตุรงค์กุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุรตา บัวจาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มุลลิปุม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แม่นแท้
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายปวินทกานต์ ลาวิลาศ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายศิทรา แสนวา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พลทำ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ไชปญญา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงมลิษา พลทำ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงศิริธร ทันขวา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสไบแพร พลอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงศธร บรรเทา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายธนากร แก้วหานาม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ภูมิภักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายนิเวศณ์ มาตะพัตร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายปรเมศ ยอโง้ง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วพิลา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงรุ่งนภา สุระปอง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทินน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ ทินสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายธีระภัทร ทองวรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายพงศกร กันทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายพงศ์ศิริ พลทำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายโยธา แสงห้าว

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายสิริกร พิมพ์ทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงจิราวรรณ รักษาพล

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงณิชา แสงห้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายสุกนต์ธไชย ลุนโท

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุปราช

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงลดาวัลลิ

์

เนตรโสภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุปราช

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายพุฒิเมธ กางเกตุ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายสุรกิจ สุยอย

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงศิรินภา พลทำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายธีรพล เหล่าสพาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายวัชรากรณ์ ทดคุย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายสุภัทรพงษ์ ชูสีขวัญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงจินห์จุฑา แก่นอ่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงปุณิกา ขันแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงวริศรา วุ่นกลินหอม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอัญชัน ทันสี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงชนิกานต์ มูลหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์ตาล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายณภัทร์ ศรีทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสิรยากร ขุรขันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายวชิรวิชญ์ ย่องไธสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงปวริศา ถินสุข

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายปฏิภาน แขนสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายศิวะพล ไตรวิชญ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสงแย้ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ หารินหะชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ การลุ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงสุริษา อินทร์จำนงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงอชิตา บุบผาลุน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายปรัชญา ต้นชารี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกนิษฐา ไชยประสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายบุรเวทย์ จงฤาชา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายปรเมศรว์ สิมลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายยุทธภูมิ สีด่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงภัทรมน อินทรา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนริษา เสียงเสนาะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสองคอน วัดสันติวัน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายอภิเดช ร่าเริง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายภูมินทร์ นาคนวล

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายวิทยา ภูมิเงิน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายวรภัทร นาถาดทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงศิริขวัญ สมเผ่า

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายเศวตริน สมอาษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายชวรัตน์ ภูมุงคุณ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวิสาลินี พืนทอง

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงนิชารัตน์ แสนทวีสุข

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจตุรัช มะโลโพ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายวุฒิไกร อัดไชโย

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายทนงศักด์ หาวิรส

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุภัทราวดี วิเชียร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงนิพัฒิชา แสนทวีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายยศพล เสโล่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายคมสันต์ คำชาวงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายวุฒิกร สุดเสน่ห์

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายศุภโชค สิงสถิตย์

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิราพร บุดดารวม

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงบุญญานุช นันทวี

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สุกรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โชติกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายชุติพนธ์ สุกไสย

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายจารุกิตต์ วังหอม

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายพีระพัฒน์ โยธะคล

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวิลาสินี รักษาพล

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ ฤทธิมหา

์

๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ วัชวงค์

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ หันจรัส

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายศุกลวัฒน์ สมพิทักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงศศิธรณ์ ธงหาร

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายจตุพงศ์ ชืนชวน

่

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายรัทรินทร์ เพชรกำจัด

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายศักรินทร์ รัตนะลัย

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ บ้านโด  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายกนกพล เมฆวัน

๑๔/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ประทุมไชย ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสรวิชญ์ เหมือนประสาน

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำบุญเกิด ๑/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐกมล พลลาภ

๒๐/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ด้วงคำจันทร์ ๕/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายณัฐพล มงคลดาว

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายธันวา ระวะใจ

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงชนันพร ยอดรัก

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอรัญญา กันยายุท ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงธัญสุดา สาระไชย

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ อินทะนาม

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายทวีโชค วิเชียร ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายทักษิณ เรือศรีจันทร์

๑๓/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายสิรภัทร เปยสวน

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายสมเกียรติ หาลันดา

๒๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจิรประภา เสนาเทพ

๒๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงปทุมวดี ภูลำสัตว์ ๒/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ วิชัยคำจร ๘/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงศศิลดา สมบูรณ์ ๑/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุนิษา พลมณี

๑๑/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงศศิชา อินธิขาว ๘/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายณัฐนันท์ ถาวร

๒๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุธิดา เมฆวัน

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายวีระพงค์ วิธิบุญ

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายวรพจน์ อัสะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงศุภาพร แฝงสีพล

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทวงศ์ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนสมบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงอังคณา อุทัยนาง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงชฎาพร มีศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงวันวิสา คำสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอุเทน กลีบกลาง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกฤษณพงศ์ สาวังดี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดบ้านกุดแคน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงปณฑิตา มาแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดบ้านกุดแคน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุชาวดี ฉายพัฒน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดบ้านกุดแคน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงกรวิภา ยอดเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดบ้านกุดแคน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายณัฐพงค์ ประทุมตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคน วัดบ้านกุดแคน  

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายปฏิภาณ ชัชวาล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายสุดใจ ปะมังคะตา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุชาดา ฤทธิสิงห์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐนันท์ หลงหนองคูณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายเมธี พันธ์สารคาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงภัทรสุดา วงลาเซน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุวิภาวดี แสงกุดเรือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงกมนธิดา นครวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายกิตติพันธ์ เลขนอก

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายเดชา แสนสุนทร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายอธินันท์ เดชศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนฤมล มะลาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอานุภาพ คงแสนคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุภาพร มหาคุต

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายจักรรินทร์ พันธ์สารคาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเรือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายธนกร ไชยเชษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายธนกฤต โพธิละเดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายภูริทัต วงลาเซน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายอิติธรรม บุญเต็ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายวีธวัฒน์ โพธิหล้า

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายศุภกิจ ปราณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายศุภโชค สีใจคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงจิรัชญา ทัพภูตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธิติยา นนทะจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายณัฐนนท์ แสดคง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายนนทกร ไชยปญหา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายภูวนาท มาตพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายศรายุทธ คงถาวร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายสันติภาพ มะปะวัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกัลยากร อาจุฬา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงจิรนันท์ เทพแสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงญาโณทัย คณทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายเอกรินทร์ มังมี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกรกฏ อภิวัฒนวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายปยพนธ์ สวรรยาพาณิช

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายพสิษฐ คำเสนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภัทรกูล คำสะอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชะเอมเทศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงปุณิกา โชติกันจานิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงภัทรียา หงษ์ศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงมธุฤทัย ศรีโยวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๐ เด็กหญิงวรรณณิชชา ธรรมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงวรวรรณี พลศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงอนันตญา อันพันธ์ลำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกฤษฎา ศิริตืนลี

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายรัตนพัทธ์ ปะสาริบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายวีระวัฒน์ ปตธุลี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ พูลพุทธา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงปวีณา นูวบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายนฤเบศร์ ไชยแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายปณณธร จิระเจริญวงศ์ษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงณภัทร ฝายพลแสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพรชนก รัฐหนองขี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศุภธิดา ชะนะบุญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายทัตพงศ์ ขานรินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธนุส วิมุกตานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงยุวดี ภูยอดนิล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงอริยา จึงพิชาญวณิชย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนนทกานต์ ศรีปดถา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายรัฐนันท์ โพธิศาล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายอมรเทพ เทพชา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ สำเภาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงกุลนัฐ นักภักดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงธนพร สุจิตตกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงชยากานต์ พลสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงณิชกานต์ มูลไธสงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงเนตรฤทัย ชัยยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงปริชญา เอ่นแคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงปวริศา ปานะโปย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายณัตพล สีน้อยขาว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ สังข์เงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายสรณ์ศิริ ราชภักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงกัญญณัช ชินวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงณัฐวดี วิเศษสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงบุณยกร ไชยสมคุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงปรียาพันธ์ พลชำนิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงศิริญากร หนันดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศุภิสรา เฒ่าทา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ ขันทะสีมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศิริกรานต์ พลน้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงอัยยา

ประสิทธิเวชานนท์ ๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายคมกริช ศรีกุลคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงธัญชนก ภูจอมขำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงธันยพร

แก้วหานามจารุศิริ ๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงวรัชยา ไชยศรีทา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงวันวิษา พิเนตรเสถียร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิรัญญา จันทรศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายภูรี สีหาเทพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายรชต สมนึกในธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายอภิภู บูรพรอภิชิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญใบ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงขวัญข้าว พิมพ์ศรีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศีลปกษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงชณัญญา

อุตตะมะธนานนท์ ๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงธณอร ไชยสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงเนตรนิสา งาสีแดง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงวริศรา ทวีเงิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสิริมา หวังประดิษฐ์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอังคณา ศรียศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอัจฉรา ศรียศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายกีรติ บุญพา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายณภัทร นามวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายนิติภูมิ ศรีพารา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายสุรยุทธ สนรัก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกฤษณา ดวงอาราม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุสเณย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงจิราวรรณ คำขวา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงชนิสรา บุญหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพุธิตา ทองเดือน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงฟารินดา จำเริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ เหล่าเคน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี กรมแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงโสมภิดา ขันสัมฤทธื

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงหทัยชนก จันทมนตรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มังกูล

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ยาย่อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายวรโชติ แสงรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายวิรุณรัตน์ ชวดสุวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายศุภกร สุนาอาด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายศุภกรณ์ คำสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงจริญญา เจริญผล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงณฐยา อนันตระกูลศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงวรรณนิสา ทองคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายวิศวพันธุ์ มวนบุญตรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายสรวิศ ฉัครดอน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชัชชลิดา พุฒศิริวัชรวิชญ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงแพรวพลอย สู่ผ่าน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงภัทรจาริน กิตติจารุภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงศริญญา กองปดชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงสาธิญา รอดเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายภูรินท์ ภาธรอุวานนท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายสุกนต์ธี สรสันติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงพรวิลัย เรืองวิเศษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงรุจิรา ตรวจนอก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงศิริพร ศรีโยวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุขุมาลย์ ตระกูลโกศล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอินทิรา รามศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายจักรพรรณ อรรคแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเชียรวัฒน์ ต่างมงคล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายธนาธิป เยือจันทร์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายภูริพัฒน์ แพทย์ไชโย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายเศกสิทธิ

์

จิตรบรรจง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงชวพร มะลิวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงดวงพร ลาวงศ์ษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับสมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพัชรรินทร์ ขันถม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงลักษิกา ประมูลทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสุพิชญา สุริยะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายตรีพงศ์ เผือกอ่อน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายนุกูลกิจ ศรีมุกข์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายปวริศ นกพรหมพะเนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภาคภูมินทร์ ณ  อุดร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกุสุมา เนืองมัจฉา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงญาณิศา นนทนำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงธนภรณ์ พันต้น

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพิชญาภา บุญยะศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพิมสิริ นิทัศน์ไชยเดช

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงพิยดา ม้วนโคกสูง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงสิริยากร พรมนิมิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุกันญา โหวดนอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุชานาถ หาญดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายกชพร ปะโสทะกัง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายกิจศิวะ จูมวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายกิตติพงษ์ นาคคันธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายฐปพน สีอ่อน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงจรรยาพร พันธฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงปารตรี วงษ์ระบิลนาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงภาณี นวกัลยากรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงศุภนิดา ไชยโสดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์ผักเบีย

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงอุมารินทร์ ยะปะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายนรินทร์ธร อัตรา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายปฏิภาณ ภูสิงหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายศราวุฒิ แก้วอาสา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงจิราวรรณ แสนพินิจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงญาณิศา ลาโยธี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงนัฐภร พูลสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงศิรประภา ดีสวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวันวิสา คำพัว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอภิญญา โคจรานนท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธศักดิโสภณ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา อุดรเขต

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายโชควิสา นาสุริวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายพลวัฒน์ ทองทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ ประทุมทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนพลแสน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปาริฉัตรชัย เศษรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงแพรวา ไชยโภค

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์ทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงสุนันทา แพงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิสิงห์

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงดวงกมล ทัพธานี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงนิตยา แคนลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงศิริรุ่ง ชลาชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ ทุมพิลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกะรัดพลอย ศิริสาขา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนภาพร บุญใหญ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุพร แก้วถือธง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายเจษฎา ตะภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ นวนภูมีวัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายศุภชัย พานศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บุญหลักคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงภัทรวดี มวลมนตรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงศิริวิมล โนราชห์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ วัชรวีรกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงณัฏชา สมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายวีระพงษ์ จันทะจิต

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงปฐมาวดี ไชยทองศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิเกตุ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายดุษฎี ภวภูตานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายนครินทร์ ตงศิลป

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพิพัฒน์ พุทธรักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายสหศวรรษ ภูทางนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงชลดา ไชยหงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ธรรมปทม์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงอาจารี เนืองไชยยศ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายมฤคินทร์ กุลชะโมรินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวีรวิชญ์ อมรไชยพัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ภูแล่นกี

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงปภัทรดา เชือเผือก

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พาอามาศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายศุภณัฐ ไชยศรีทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงปานไพลิน วงศามณีรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาตย์คำมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ ทินเต

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กะการดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ ปองสงคราม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงฐิติยา วอขวา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกฤติยาพร ภูมิภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงศิริวัลย์ ไหลหาโคตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ไกรอาสา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอัจจิมาพร วงศ์ไชยรัตนกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พานเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วหะนาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ระวังภัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงประภัสสร ทิศกระโทก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสิธยา ดาหาญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายกานต์ชนก ลีลากุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายวชิรวิชญ์ นนท์ลือชา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพรฤทัย หงษ์ศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล จิตรอามาตย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายพลาวัสถ์ พิเคราะห์กิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วหานาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายวรเมธ เพิมนาม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงหยดเทียน แทนออมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายณัฐภัทร ทักษิณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงโสพิรฎา วันพิลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รักภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงณัจฉรียา ชุมพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงมนัสวรรณ ปจจะมะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงศิริกัญญา ทบวงศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา ตะนะสอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายณัฐพล จ้ายหนองบัว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายนภัสวีย์ จาติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จำปาทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงจันจิรา มัสยามาส

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงภฤศพรรณ เจนจิรโฆษิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายปริชญ์ คำจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายกฤตพร มาลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายฤทธกฤต เวียงบาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงบุญยวีย์ ศรีปอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงดารากร อัตโน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงสมฤทัย ไกยแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงกิติลักษณ์ ลาดโฮม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงนฤมล บรรดิษนอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอริสชา อนุเวช

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงพิมพลอย เทียมมาลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายจตุพร โสภารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายทิวากร บุญหล้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงศุลีพร สืบมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอทิตติยา สารพงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงนวรัตน์ โคตรวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายสมิทธิฉัตร เอนกวิทย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธนาวัฒน์ สืบประยูร

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๔
นางสาวฐิติมา จ่ายเพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๕
นางสาวปวีณ์สุดา บัวชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๖
นางสาวรุจิรา แสงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๗
นางสาวศิริพร อุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๘
นายสุธางค์กุณ จาติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๗๙
นางสาวอาทิตญา เกียระวาป

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๐
นายปฏิพัทธิ

์

บาลศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๑
นายพีรกานต์ ภวภูตานนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๒
นางสาวอนัญญา พัฒมะนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายวิชชุกร ภูผาพลอย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๔
นายพสุลักษณ์ ราชดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๕
นางสาวจิรภา ภูทำมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๖
นางสาววันวิสาข์ เนืองมัจฉา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๗
นางสาวชไมพร ชนะชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๘
นางสาวชุติมา จันทะกล

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๘๙
นางสาวปภัสษร ยืนศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๐
นางสาวพัทธมน แก้วเพ็ชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๑
นางสาววิภูษา โยธาภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๒
นางสาวอาริสา ศรีเชียงราช

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๓
นางสาวณัฐริกา ศรีรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๔
นายพิชุตม์ ปทุมตะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายราชานนท์ งิวกลาง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นายภูมินทร์ ชิณศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๗
นางสาวภัทรวดี คำเมรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๘
นางสาววริศรา อุทาทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๘๙๙
นายบัญญัติ เอกกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๐
นางสาวศศิวิมล ดวงลาดนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๑
นางสาวณิชกานต์ เรืองสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๒
นางสาวพิมพ์พิมล เภารังค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๓
นางสาวฐิติวรดา ประศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๔
นางสาวณัฏฐธิดา เนินสุด

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๕
นางสาวธันยพร วิเศษสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๖
นายภูวดล ปริวันตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๗
นางสาวจิตรากรณ์ ภูแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๘
นางสาวนิลาวรรณ อันเนตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๐๙
นางสาวปริศนา สิทธิจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๐
นางสาวฤทัยรัตน์ ขระเขือน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๑
นางสาวอริสรา คำบุญเกิด

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๒
นางสาวรัตนาวดี ศรีคลัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๓
นางสาวจันทรกานต์ ลือชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๔
นางสาวปภาวรินทร์ ศรีโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๕
นางสาวสิริรัตน์ รักโคตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๖
นางสาวอังคณา นาถเหนือ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๗
นางสาวศลิษา พาอามาศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๘
นายวิบูลกิติ

์

พลลาภ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๑๙
นางสาวขนิษฐา ละมุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๐
นางสาวปติณญา เรียงนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๑
นางสาวอติกานต์ ทองอตม์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๒
นางสาวฐิติญาพร ดนตรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๓
นางสาวสโรชา แพงศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๔
นางสาวไออุ่น ทุมมาลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๕
นางสาวพลอยแพรวา แสงวิเชียร

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๖
นางสาวณัฐณิชา ทับทมาตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๗
นายสุเมธ เรืองสมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๘
นางสาวกัญจนพร แถนสีแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๒๙
นางสาววีรดา ศรีมะโรง

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๐
นางสาวณัฐธิดา ทับทมาตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๑
นางสาวกฤษยา เตอุตรวง

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๒
นางสาวศิริประภา แสงห้าว

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๓
นางสาววัชราภรณ์ นนทภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๔
นางสาวอมลธีรา สอนวงษ์แก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายชนาธิป ไชยคำภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายเกียรติภูมิ จันทรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงพัชราภา กองพลพรหม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายชยากร สุนรกุมภ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายจิรทีปต์ ปฐวีกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธวัชชัย นิมหอม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงสุภธิดา สามพร้าว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงภัชราภา บัวทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายสุภกร สุขมารมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงจิราพันธ์ บัวสีกา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายศุภโชค ทะลาสี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายจักริน กิงสีดา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุภาพร พิลาแดง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธีร์ธฤต สิทธิจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุระคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายชัชอนันต์ อนันตโสภณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายบัณฑิต เทียมพิมพ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายพัชรพงษ์ ศรีพลไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงวริษฐากรม์ คำหวาน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ คำมุลคร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายจักรกฤษ์ ดุสิต

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ปดสักขี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ อุทรส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงพิมมาดา พลวิฑูรย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงกรณิศ เรืองเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงวรัทยา ไชยโวหาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงปณิตา เรืองศรีจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายธนเดช นามศรีอุ่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงเณศรา วงษ์อ่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายจักรพงศ์ คำศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปรางค์ชนก ไชยโวหาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ราชมุลตรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงปราณปริยา ทรงอาจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพรชนก ชยางกูร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนิธิลักษณ์ ถินไผ่บูรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงเมษาวัลย์ แสนสุพันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายเจนวิทย์ สีลาโคตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นายพีระพัชร ชุมชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๓
นายฉัตรบดินทร์ โสระวงค์ธีรกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๔
นายกิตติศักดิ

์

จันทร์พิชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นายรัฐศาสตร์ แสนละคร

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๖
นางสาวศิรประภา สีใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นายณัฏฐ์ จิตรสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๘
นางสาวณัฏฐณิชา เต็งใช่สุน

๒๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๗๙
นายจิรทีปต์ ศรีวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๐
นายพงศกร คำพัว

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๑
นายเกียรติศักดิ

์

ภักแดงพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๒
นายชยางกูร โคตรชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๓
นายภัครพล ตะวัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๔
นายชลสิทธิ

์

ยอดปองเทศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๕
นายฉัตรชัย สิทธิจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๖
นายเปรมทัศน์ สีเสน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๗
นางสาวณัฐกฤตา มาเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๘
นางสาวทิพนาถ อุทัยแพน

๒๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๘๙
นางสาวนะทิยา เจ้าแก่นแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๐
นายบูระ พลขันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๑
นางสาวสุมิตรา แสงจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๒
นายธนกร วัฒนศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๓
นายลัทธพล ตันจาตุรนต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๔
นางสาวกนกกาญจน์ ปดทุม

๑๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๕
นายกิตติชัย อ้วนวงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๖
นางสาวปยธิดา จันทะเสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๗
นางสาวณัฐยา พงษ์เฉลียว

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๘
นางสาวศศิชา ไสยกิจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๐๙๙๙
นายปฐกานต์ ลำเหลือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๐
นายอนุวัชช์ สอนสนาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๑
นายอนุชิต เทียนไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๒
นายพีรวุฒิ บุญลือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ สิทธิโห

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงบุญฑริกา ภูแย้ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๙ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงเอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายสถาปตย์ รักษาเคน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายณภัทร พลายบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายภควัต ชูโชติรส

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายนิติพัฒน์ โชคธนนิตินันท์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายรณรต วงษ์ผักเบีย

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงนันทัชพร ไชยคำมิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงระริญ แสงฉายา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงรักชนก พนะขันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงณัฎธิดา จิตใส

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงศตพร แสงงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเกียรติวงศ์ นามปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ศรีเสมอ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงภัครพร แก้วแสงอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงฐิตาพร น้อยศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงณฤดี วงศ์ใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายวงศธร ดีรักษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอรปรียา แสงห้าว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดรนาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงฐาปนี สนันเอือ

่ ้

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงณัฐวรา แก้วขอนแก่น

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงญาตาวี บัวสมบูรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพาฝน พงศ์สุวรรณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงบุษรินทร์ จำปาบุรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายดีภูมิ สุทธิศัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงอภิชญา นิกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงจิตติญารัตน์ ภูผาริช่อ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงอลีนา บายมัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา อนันตริยะทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงสโรชา ครองยุติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายธนาธิษณ์ พลชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายกิติเมศวร์ เจริญธวัชพงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายยุทธนา สาไชยันต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงศรัญญา อุไรพันธุ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๐ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพัชรพร บุญถูก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายทีปรกร สำราญพงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศุภพิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา รังคะราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจณิสดา ทีบุญมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงบุณฑริก กายาผาด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายคีตะกวี ศรีกุลจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณิชากร ทองเกษม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงปทิตตา เฉลยกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงธนพร นาบำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายภูริทัต จันทรภาส

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายเตชณัฐ พยุหะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอภิวิชญ์ เสนาหนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวิทิตา ทองรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายกนกพล ดรกันยา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอัญเชิญสิริ อติชาติธำรง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญรัตนสุทโธ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุภาสินี แคนสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ถมกลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายเรวัต โพธินาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงปาณิสรา สุขกสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงจุฑาเพชร อุบลลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอังทัศนา โทอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงเจนวริน อรัญสาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายศิวกร ทองดีพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงอักษราภัค ละเอียด

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายนนทวัช ต้นบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนสุธา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุชญานี ผลเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงหทัยทัด คำไสว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงจุธารัตน์ วงษ์ศรีวอ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายภัคพล ใจเย็น

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณัฐธพงษ์ หาดทะเล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายวรธันย์ ไชยเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ภูวิจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายปภาวิน พินิช

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงศุภิสรา สิงหเสนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกชพร ยิมอินทร์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงกีรัตยา โทสันทัด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปุณะตุง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงชนัญธิดา ทิพย์อุทัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกฤษญนัน เชาว์พานิช

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงนันทิยา สุวรรณแสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงปวริศา บริหาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงศิริพร สุรันนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายพัชรพล เกษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงริสา ฉายผาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทะนงศักดิศรีกุล

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวิชญาดา พุทธมนต์สิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๕๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายชนเมธ รินทราช

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐนนท์ ยนยุบล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงบุศรินทร์ เอกพิมพ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกรวิชญ์ หีบแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพิชญาวี เถือนศร

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวิชชุลดา ข่าขันมะลี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงธิติยา ศรีจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ กอบัวกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายธีรวัจน์ ตันทะศิลป

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายภูวนัย นาแถมเงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีหาวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวิภาวี อัครมเหสักข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสุธินี ลายสุขัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายอรรถนนท์ อดทน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงเขมิกา ศรีศาลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวีรวิชญ์ ศรีพระจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ พิมายนอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสิริวรินทร์ ปรีดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายเตชินท์ รัฐวงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายชวกรณ์ บุดดีด่อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๒ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ดอนศิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงณฐริกา รัตรองใต้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงภัทรพร บุญสร้าง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงมธุรดา ธารสอาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงพีรดา ผิวงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๕ เด็กหญิงพลอยระรินทร์
ละม่อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีเมือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายกรกฎ วินทะวุธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงศลิษา เจริญนพกิจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงเทพธิดา จุลเหลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงสิริภัทร ทุมวัน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายธีรภัทร คำแสน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายนิธิสันต์ วงศ์คำจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงชนมน ศรีศิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงสรัลชนา นาสงวน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ตรีถัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จินดาพรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายเอกปฐวี มีไชยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนาดล สุริสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงฐิตาภา ภูจอมผา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงณัฐริกา บุญมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ นาทศรีทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงอภิวันท์ เย็นสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงฉัฐมณฑน์

วาณิชอนันตโสภา ๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงจินดามณี ศรีลครไทย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายภาคภูมิ คัมภิรานนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายอภิชลักษณ์ โพธิชารี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงเมษิณี ชำนาญกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงอรปรีญา จักวาโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนิรชรา สุนทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปณณฑร จิรัฐพิกาลพงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงฐิติยา นาสมบัติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไชยบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๓ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงอธิษฐาน เพ็งจางค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายปรวิชญ์ ถวิลการ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายวิญญชล คงทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงปพิชญา แก้วกิง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงณัฐพร ภูมิกาล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายเนติชน แสนบุดดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงแพรไพลิน สมบูรณ์พันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายธงทอง สังฆะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงกฤติรัตน์ ศรีวะรมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงศุรภากาญน์ สาลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สีกงพลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงกชกร แสงสุดตา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงชัญญา พรพัชรพงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงณฐพร กล้าขยัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ดาษถนิม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วิชัยโย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกัญญาภัค คล้ายสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูนาคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ มาตรา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จุฑาศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กุลเกลียง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนิรามัย ต่อฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายจารุวัฒน์ สุระเสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูเฉลิม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ คำสา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงกชพร ศรีประสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพัชฎากร ทับสอน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายปณณทัต ศรีสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงณัชชลิดา รัตนสิงหา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงอันดามัน เทียบฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายอิสระรักษ์ อุทปา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายธณศกร โทฮาด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วดวงศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงชลิตา เลิศวัฒนวัลลี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงจิรัชฌา จอมคำสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงอชิรญา ศิริเจริญรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงภัทรพร ประชุมแดง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงปนิตา จันทรจตุรภัทร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงปวิตรา ปริทัศน์ไพศาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงอังคนางค์ ฉันวิจิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงศศินา หรีอินทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงบุศรินทร์ ภูแต้มนิล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงตติญาดา พระจันทร์ลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงอธิตยา ก้องเวหา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงอาธิติญา จันทองพะเนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงภัทรพร หัวหนองหาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงฐานิตา จันสด

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงฟาใส มองเพ็ชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงรุจิรดา วิชาชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงนพรดา มหิพันธุ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงปณิดา แถนสีแสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงปทุมทิพย์ ทองโคตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ปะเสทะกัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงชุติมา ตังเติมศักดิ

้ ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงชญาดา พลเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงนัฏฐณิชา อินทเสวก

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชิณวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงณัฐชยา พลขยัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เอาะน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงณัชชา เชือวงค์พรหม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปุริตังสันโต

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงฐิติชญาน์ พินิจนึก

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ ธรรมรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงจิรัชยา รักพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายตะวัน ภูวิจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงรังสิมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายกฤติเดช สุวรรณภักดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีโยธี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงปริญทิพย์ ศรีเสมอ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายพุทธิพงศ์ ปริปุณณะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๕ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงณภัทรดา จันทจร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงพาขวัญ แน่นอุดร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงสุธีรา มะลิงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงธนัญญา บุญมานัส  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงณัฏฐกมล ลำเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายณัฐภูมินทร์ แก้วคำใส

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายก้องภพ โพธิละเดา

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงชัญญานุช แสงสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงชฎาพร ภูวิชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงสุวิมล เสนาโนฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงพรนิสา จันทร์เฉลิมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงพรรวษาสิริ คลังสำโรง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงปอแก้ว โคตรุฉิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายเชาวน์ พรหมทะสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายเกียรติขจร ภูคงนำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัชวดี หาญรินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงเจสสิก้า มอร์เต็นเซนต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายพฤฒิพงศ์ จันทองแท้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายวรากร นนตะสี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายธีธัช ดงเรืองศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายรณกร เศรษฐกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายเอกธนัช เฉิน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงทิพย์ธารา เกษแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์เชียงขวาง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงนภเกตน์ พัฒนจักร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงพิรธิดา ทับผา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงกาญจนา ภูลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงสุวภัทร นัทธีเชาว์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงใบหยก วรสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงปณารี ไชยเชษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๕
นางสาวจุฑามาศ สมิทธิกันต์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๖
นายภูษณะ พวงศรีเคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๗
นายณฐกร อินทร์ปญญา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๘
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๔๙
นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๐
นางสาวมนยา ตามศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๑
นายสุทธิพงศ์ ภูชมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายเจษฎากร ชาวด่าน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๓
นางสาวชลันธร สุระโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๔
นางสาวปยฉัตร มาลัยพวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๕
นางสาวพัชรมัย จิตจักร

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๖
นายภูสิทธิ

์

ภูปรางค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๗
นางสาวศศิพิมพ์ เอียมแบน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ ช่อจำป

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๕๙
นางสาวอรวรินทร์ จรลำโกน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงเอมอร จูมศรีสิงห์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๑
นายศักดินนท์ แก้งคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๒
นางสาววรินทร บงสีดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายฐิติภัค หูตาชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๔
นางสาวณัฐหทัย ทศช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๕
นางสาวพิชญานันท์ ณรงค์ไชย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๖
นางสาววรัชยา มนตรีกรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๗
นางสาวชุติมา ทรัพย์มีชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๘
นายภฑิล วิภาสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงชลิตา มหาจักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๐
นางสาวธัญญชนก วิมลชัยฤกษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๑
นางสาวเพชรดาภรณ์ บุญเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๒ นางสาวปรัชญากาญจน์
พรมกลิง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายภูพาน วิเชียรเพริศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๔
นายภัทร ชงัดเวช

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๕
นางสาวนภัสสร เรืองบุญคุ้มสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัชชา ภูยางตูม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๗
นางสาวสิรินาถ แก้วมงคล

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพิมประภา แสนโคก

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๗๙
นางสาวฬยากร อินศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๐
นางสาวธีรนาถ พุฒซ้อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายสรวิศ ปะพลัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงพัชรพร ตังตระกูลอดุลย์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๓
นางสาวศิญามินทร์ อรรคฮาตสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๔
นายกันตชาติ ภู่ขันเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๗ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงชุตินันท์ อินตา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๖
นายนรวิชญ์ วงศ์มุกดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลายทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๘
นางสาวสิริยากร นันตลาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงพิมพ์นรี ฉายะโคตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๐
นายอีเธียน งิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๑
นางสาวปารยา ชาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงณัฐชานันท์ พันธุมชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๓
นางสาวธนภรณ์ โยวาศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงศตพร พูนสวัสดิพงศ์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายนันธณัฏฐ์ สามุติรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๖
นางสาวนลินญา เพียรชนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวนันทนัช ศรีวนคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๘
นางสาวภัทรวรรณ แวงวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๒๙๙
นายสิรวิชญ์ มะธิปะโน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวกานต์ธิดา ถนอมสมบัติ

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวชลิตา ศรีคุณโน

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวภัทธิดา เผ่าพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายกานต์ ศรีวัฒนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นายพีรพัฒน์ วังหน้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวฐิตินันท์ จันทร์ลอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นายมัชฌิมา สุวรรณเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นายจักรพงษ์ เสริฐเลิศ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวศุภิสรา หานุสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นายพชร พลอยทับทิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นายวิภูษิต ถามูลเลศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวเจรพิญ จิระชีวะนันท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายชัยอนันต์ แสงจันทร์ดา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูพานไร่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายกฤษฎา คุณตา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงศิรัญญา ปอมแสนพล

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงณิชกานต์ ทรงสังขาร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญเกิด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงนวินดา นาสิงคาน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายพานุเดช นาถสีทา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงเบญจการณ์ ภูเงิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงปนัดดา สุขกาย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงอรปรียา ถินพยัคฆ์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงปนัดดา ธีรนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา กล้าเกิด

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงสุขฤทัย ภูพานไร่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๖
นายเมธา สายแสน ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๗
นางสาวหัตถวดี ซามาตย์ ๗/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงสุภัสสรา โพธิเหลือง

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๒๙
นางสาวจุฑามาศ สีหานาท

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายเกวเรจน์ สาฆ้อง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายนรภัทร เกตุดี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายธนากร ไก่ขัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายธนากร วิเศษขลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายปติพงษ์ ภูถมดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงปยะธิดา ทองแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงพัชชรพร ทองอยู่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ คำปลิว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ วรรณวงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายนัธพล โกกอุ่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายมงคล สาหร่าย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายสรยุทธ บริสุทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายสหรัฐ หาอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงกรกนก ภูถมดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงจิดาภา ปงเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงสวรส สีม่วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกม้า วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายกฤษดากร จันทรวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายเจ้าพระยา ไชยบุดดี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสงค์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายธนชิต เหล่าทับ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายพงษ์ศธร บาดตาสาว

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงสโรชา ปรีพลู

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงรับขวัญ โมกขันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงปนิตตา เกิดทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายชัยพิชิต พลศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงชลธาน ขานตา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายนัฐพงษ์ พานชมภู

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงจันทร์นิภา บุญส่ง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายศิรวิทย์ ประเชฐ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ เชิดโกทา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายธีรพชร์ ยอดเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายศิริชัย พลศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายอนันต์ วงศ์รักษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายนำโชค คันธภูมิ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายญาณาธิป นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายพิษณุ พันธ์กำเหนิด

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายภูวิรินทร์ แสงสว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธนกร เพ็ชรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายศราวุฒ ไชยหานิจ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายภาคิน ศรีประทุม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายปฏิพล พรณพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายจักรภัทร ช้างน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายวรวุฒิ ศรีประทุม

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายอริย์ธัช มูลพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายวรภัทร อัตโน

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายพีรพล พลศิริ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงไอริสา กาสีแพง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงสุวิชญาน์ ปดทุมมา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปยาพัชร สุวรรณเพ็ง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงนิภาพร สุราช

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงวรรัษ ทะกันจร

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงภัทริน ดอนอิสวน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายสิทธิพล ไชยผง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงธันทรัตน์ ภูหลักด่าน

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายนนท์ปวิธ วังหอม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายเจษฎา บุญมาตร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายปฏิพัทษ์ ไชยสุมัง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงปวริศา สุภาพกุล

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงพิมพ์พิศา รักษาพราหมณ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงวรกานต์ ยามดี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๐ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงขวัญจิรา เหล่าต้น

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพิชญา ขันชารี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายนัฐพงษ์ พลเยียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงภัทชราพร พลตือ

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงลลิตา นวนโสภา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงอนุธิดา แสนชัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายศุภกร วรรณทอง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายพชรดนัย ภูเด่นใส

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายดลวัฒน์ คงเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายจักรพรรดิ โพธิสก

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ทวะชาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงจามจุรี จันทร์เอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพรณิภา ทวะชารี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงชนิตา โสณโชติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กองทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายกิตติภูมิ ภูแข่งหมอก

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายภัทรคุณ พรมทา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายปยพงษ์ เรืองศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงชลดา ออเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชัญญานุช นาแถมเพ็ชร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายนันทพงศ์ มณีจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายกฤต ศิริโยธา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงจิราพร อัคเรศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงอุมากร บัวทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงเขมิกา เหล่าเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายภาคภูมิ ทิวกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายธนกฤต พลชุมแสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายบุญชู สีเฉลียว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายวุฒิไกร อัตโน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิระชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงพัชราภา สุววรณเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวุฒิพงศ์ เนืองสมุทร

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงจันทิมันต์ ไชยชาญ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงปรางค์เนตร เกตุเสโร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายพัทธ์ ปกกาเวสูง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายปญญากร ภูขันธ์ซ้าย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา กาหล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายภานุพงศ์ แก่นแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงอาริยา ศิริบูรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายโอภาษิต ภูพานไร่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ เพียรแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ หลงพิมาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายศุภวัฒน์ รักเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายอดิศร สีละวัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายโชคทวี วรบุตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายพีรภัทร เพิมมิตร

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงมลติกานต์ พละเดช

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายธนพนธ์ แสนไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายคณิน คำแท่ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงทิพย์เกสร พรกุณา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงกชพร สารสี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายวัชรพงษ์ พวงผกา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายกัณฑ์อเนก ทองสุข

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายภัครพล ซาฮาม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองยอด

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายสรนันท์ เจนการ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายนัทธพงค์ ศรีหนองโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศิรวิชญ์ อภิรมยานนท์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิคำทับ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเฉลิมขวัญ บุษบง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธนกรณ์ กาหลง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายอดิเทพ สายหยุด

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงธมนวรรณ เปยยุระ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายธเนศ ศรีษะโคตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายศุภฤกษ์ อินทะวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงชลลดา นามทัพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ โสเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายนรินทร์ พูลแสวงทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายกิตติธร ดวงจันทร์โชติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงเกวลิน สีคามเม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชาสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายพชระ บางยีขัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายจิรภัทร จันทะแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายภูษิต ภูสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายภัทราวุธ สายหยุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายธเนศ สาชิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายธีรเดช คะแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายนวพล ซาฮาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายภูมิภัทร คงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสวรรยา ถะเกิงสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงธนพร รามสีดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงกนกอร กิงโนนสูง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๕
นายกิตติพงษ์ คำสา

๑๗/๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๖
นางนิตยา ถาสอสุด

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวปยะพร ปะเสนาเว

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๘
นางศิริพร บุษบง ๔/๓/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๗๙
นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์

๒๙/๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ พิมพ์พระ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายศุภชาติ วงฮาด

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายอเนกพงษ์ นาใจแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายตะวัน วินทะไชย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุภัทตรา เสาวรส

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงนุชนารถ วงศ์ฮาด

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สมสะอาด

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายพงศธร มุลนี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายวิษณุพงค์ จันทร์ศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

ทวยทองสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายเจษฎา เค้าแคน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

พลสิมมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายสิริวัฒน์ พานสมัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงสาวิกา ศรีบุญเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงเบญจมาศ พิมพ์จ่อง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงกณกวรี ดำคล้าย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงทิวาทิพย์ เสาวรส

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงอาฐิติญา แตงเผือก

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงพิมญาดา แสงวิหก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ โดดจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอรุณวดี อาชนะไชย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงฤทัยชนก เถือนมูลละ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายอัศวิน ทุนทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ถนอมพุทธ

๒๗/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ เศษบุบผา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายจารุพัฒน์ ดีรัมย์ธำรงไท

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สินธุบัว

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธนากร เสริมสาย

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายศุภณัฐ นาคำ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสาวะรส

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงกัญญานันท์ ปาถ่อน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงกานต์มณี สีวันคำ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงเพ็ญธิญา สีทับ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงโสภิดา คลังพระศรี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงชลพินทุ์ ดัชถุยาวัตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตีนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๖
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร

๓๑/๗/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไชยมาตร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงธิมาพร จำปาหอม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะเขียน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร สีทับ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงปานไพลิน ทองนริน

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงพิทักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงสุวิณี สีสังชุม

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เขตเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ทองมี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงณัฐนรี รอดแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงทิพธารา สาลาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงมณีวรรณ มะลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายภานุพงศ์ บัวกอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงรัชฎา สีด้วง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกชนุช สีส่อง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายกมล กางเกตุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายธีรพล โคราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เจือมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงเกวรินทร์ ไกยะมัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงดวงพร สุวรรณรอด

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงราตรี จำปาหอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงวิภาดา สาลาด

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอรทัย สีทับ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ บัวลี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายอนุรักษ์ โคตรมงคุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายอนุรักษ์ ทองดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๓
นายปรเมศร เนืองมัจฉา

่

๑๑/๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายรุ่งเรือง สืบมา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิระ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายพงษ์พันธ์ สีแป

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงลัดดา วังไฉล

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงเขมิกา มุลนี

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงสุธิสา เจริญใจ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายโยธิน สำหรับชือ

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายภูศิลป ยางเดิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายชัยสิทธิ

์

โพธิพนา

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายเทพราช รองศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายธนพลธ์ กล่อมจอหอ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายนนทพัท เทพคำ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายปุณณวิช เตชะผุย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายรติพงศ์ มาตรแม้น

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวัชรกรณ์ ชัยเสนหาร

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สีฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เทียมสาคู
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงชญานิน ทศไกร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงพัชรีพร แสนเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล พรศรี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายโชคชัย ฉิมหลวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายสหรัฐ ปะวะโก

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมจามอญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพันกร พันแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงจิราวรรณ พิมบัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงมนัสพร พงษ์มา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายทิพากร ฝายสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงสุภัทรา บุตสะ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายธีระพันธ์ แสนโสภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงปญญดา เขียวขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายคมกริช ศรีบุญเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายไตรรัตน์ ชิญพร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายอณุภาพ โพธิไข

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงอริสรา สินนอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวีรพล หวังเทียบกลาง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ โทรักษา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ จำปามูล

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายรัชญานนท์ พงษ์มา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายวชิรธรรม รัดทะนี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายธีรภัทร บุษบง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายวีรภัทร เจนการ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงทิพย์ชลธาร คำยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ผิวขม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกาญจนา ศรีวันทา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงสโรชา ชูคันหอม

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงศรัญญา ชูคันหอม

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงปริษา วสุจิราดล

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงโชติกา กองทอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ นามวงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๓
นางชุลีรัตน์ เชือพันธุ์ลาน

้

๕/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายอาณัฐ ศรีบุรินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายกันตพงศ์ ลครพล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายธนกร โสภามาตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงสโรชา ไวแสง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายตะวัน ศรีชัยปญหา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกวินธิดา จันคำจร

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๖ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงฟาใส อันชัน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายกฤตกร เหล่าสะพาน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ ต้นทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายธนโชติ โสภามาตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงจรรยพร สีเสน

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายชนิตพล ไชยะไข

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายดนัยเทพ นันทพันธุ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์หา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนพรัตน์ ต้นโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายปฐพี ดุลแสง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายปฐพี บุญยสุพร

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ มาตรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงกนกพร ประวันโน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงทิพย์นิดา วงชารี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงภัทรธิดา อัมรา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงอรัญญา เสนาฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายวิษรุต ปราบมนตรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายพศวัต ราชเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ ทวยสอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมโสดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขวิชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงกวิสลา วรรณชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงตริยาพร ราตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงธิดาพร ศรีชมภู

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงสุธิตา โพธิศรี

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธนพนธ์ เสาวรส

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธีรนันท์ ภูตานนท์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงจุฑามณี ดวงทุ่งสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายธเนศ โสนิราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายธนิน โสนิราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายสุชาติ ภูษี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายเฉลิมชัย สีสุดทา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายธนดล นามมาตย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายพงศภัค ใหญ่กระโทก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงทุ่งสา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายพีรพล ทวยสม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายรัชพล สอนที

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายจักรภัทร สุริสุข

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ตันโยธา

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงชลลดา อาสนาชัย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวรัญญา โสดา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงฟาร์ติมา จิณรักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงพัชรา มาตรี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงศรัณย์พร เปภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ แพงแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายธันวา เกียงขวา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายธนโชติ ทิพย์กระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายปญญา ชมนาวัง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายเตโช เตชาภิวัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายปญญา มัชฌิมา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชุมดง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงอัญชลี ชัยธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงอุษามณี รังษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายพีรณัฐ นาคเสน

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายเจตริน สีแข่นไตร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายศิริราช ไวบรรเทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายฉัตรชัย แก้วหล่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายภานุเดช ภักดียา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ ภักดียา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายกฤษณะ คงโย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนนธนัท ภู่บัว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายวัชรพล พันชะคาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายชานุภาพ ไร่สูงเนิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงศศิกานต์ สิงหนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายภูวนาถ มุสิกสูตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายพชรดนัย สีหานาม

๑๐/๒/๒๕๕๑
วัดหนองแสง หนองแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๖
นายสันต์ ทาสิงห์

๑๘/๔/๒๔๙๑
วัดหนองแสง หนองแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๗
นายสุทา ทาสิงห์

๒๕/๑๑/๒๔๙๙

วัดหนองแสง หนองแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายกฤษณะ โสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายดนุพล ยศรุ่งเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๘ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายวีรภัทร ทิพพิชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายพลวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายศรายุทธ แก้วกล่อม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายปตินนท์ ไชยสงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายธีระวัฒน์ นันตะนะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายราเชนทร์ พรมตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธัญญกร ดีจันทร์จ้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีบุตรตา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงจิรนัน พันชมภู

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงจุไรรัตน์ รางศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ อนุอัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เกตุมาลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงธิดารักษ์ จันทะราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงปยะนุช โชติชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ สมสล้าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงพัชรี บุญดาราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงแพรวา โพธิสุข

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงสุชานันท์ สุโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงสุมินตรา คะชาชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงอดิภา ประวันเนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอารยา ไชยสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พาพอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายธนโชติ กมลนาวิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายธนัชพนธ์ อนุอัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีปจฉิม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายปฏิพล ติคำรัมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายปยะนัสน์ เกตุมาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายปริวัฒน์ ศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายพงศกร สุธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายพลพนา สุดชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายเสกสรร นนสีลาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายยสินทร เดชศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกรวรรณ ไชยสงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงจิดาภา เดชศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงจิราพร ทับละคร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนฤมล ทับพิลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงนัชชา โพธิทองหลาง

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงปานทิพย์ อำนวยผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงพัชราภา แหละยุหิม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูพานใหญ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงรินรดา จันทะกล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงวรารัก เกษมาลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทะนนตรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงศิรารัก เกษมาลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอภิสรา รุ่งเรือง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงจันทกานต์ หลักคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายรพีภัทร แก้วเวียงกัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายเอกรินทร์ สุธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา วิจิตรรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงชนาภา วิจรุณหล้า

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อนุอัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงชนิดาภา แผลติตะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงปรานปรียา พานพิมพ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอรปรียา เพ็งนำคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงเสาวพร แก้วเวียงกัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงนงนภัทร ไชยสงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงอินธิรา เนตวัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงกรกนก ทิพพิชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายสันติ อันทะลิต

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายกิตติคุณ ตังมันดี

้ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายกิตติภพ อุทัยเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ สิทธิดา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงรุจิรา ลอดทรง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายสุธิพงษ์ ศรีตระกุน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายณัฐพงษ์ นวนนอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายเกตพล ทิพพิชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายวรพล อนุอัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงบัณฑิกา เทพบุปผา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายวรโชติ หาญดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงศิริกัญญา ทองลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทับสีรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายพงศกร ทุมหวัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว บูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายศุภกร ตะวัน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายพิเชษฐ์ จันปญญา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายทูล ภูชุม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายโชคปฏิภาณ คำวิจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายณัฐชนน ขันชาลี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายภูวดล ภาแกดำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายอนุชิต ภูชุม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายศักย์ศรณ์ เพชรสิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายกฤษณชัย มังครุดร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงสุภัทรา ปกกะสาตัง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงจารุวรรณ อุทัยแพน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงแพรวา กองคำ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงโสภา ขันชารี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงอาริยา วิเศษดี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงชุติญา รักออน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีอ้น

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายเพชรัตน์ สุหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายยศพัฒน์ สุหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยนิตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายจักรพรรดิ วิโทจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายยุทธภพ โยอาศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายยุทธศาสตร์ โยอาศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายพายุ ไชยสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงปณิดา สิทธิอุเป

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงประภัสสร ทองอ้วน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายมงคลชัย เอิกเลิก

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิศรี

์

หัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายรัฐภูมิ บาลศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิศรี

์

หัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๑๗๖๙
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๑๖

บ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธนโชติ แท่งทองหลาง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายฉัตรมงคล มากมิตร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

น้อยเสนา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงพรธิดา หินคำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงรมิตา แก้วเวียงกัน

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๑ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มาตรา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงอรปรีญา ทับอุดม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอัฉราวดี อินทะวุท

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงภาพิมล พลเสน

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสิริวิมล สุวรรณเลิศ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงระพีพรรณ ทับสีสา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายธารา มหานิล

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ลายทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ อันทฤกษ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ สุนารัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายธนธรณ์ สุวรรณมาโจ

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายศิวัฒน์ โยธะคง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายนพดล ศักดิวงษ์

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายปานะไช บัวมาศ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงเกศรา ธงชัย

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงพรนพา รักภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงญาณาภรณ์ พลขันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองภูบาล

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงปาริตา ไชยวิชิต

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายชนาวิน ภูสีฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายอาณัติ ทับอาสา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายพงศ์พันธุ์ พลขันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงพาณิชา ทับสีหา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงเยาวภา คำภู

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงณีรนุช ไชยโสเสา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอุษณี วงศ์สะอาด

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพีรภัทร จันปญญา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายอนาวิล ภักดีแสน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงวรนุช ทับปดชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงศศิธร คำวิชิต

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงอจิตา เกษรักษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอภิญญา กุลดวงสี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธนพร นนทนำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนนทพร วิจิตขะจี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ ไชยราษฎร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๒ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วไพวัลย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายวีรศักดิ

์

โพธิอ่อน

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายธีรวีย์ นนะนำ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายภัสกร อินทรผล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ นามมูลตรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำทองทพย์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงศิรินภา บุญโนรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงพัชรพร โพธิชัย

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงวิภาวดี เปดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงพิชยา อินทะโภคา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ บางสำรวจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายภูรินทร์ วิราศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ฉายาพัฒน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงโศรยา จันทะคาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอนุธิดา พูนพุทธา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงอริสา ประทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงขุรัง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายมงคล ศรีวันทา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงวรนุช ว่องกันยนต์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายปฐมพงศ์ สันโดษ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายกิตติกร งาสีแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ อนุอัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงมุกดาวรรณ ทองโกย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงวยุรดา ไกยสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิสาลาแสง

์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยเรืองทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๗
นายธนพงษ์ เมฆวัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๘
นายอรุณ ปญญาจา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๓๙
นายสิทธิชัย คำภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงขวัญฤดี เวียงโพนละออม

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๑
นางสาวพรพิมล พลสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงมริสา วิจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๓
นายชินกรณ์ แสนบุญศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๔
นางสาวพิมพ์ลภัส ช่างทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๓ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๕
นางสาวปยดา สายโคกกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๖
นางสาวนิดา คำเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๗
นางสาวมณีรัตน์ ถาอาจนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๘
นางสาวสิริมาพร สีแดง

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงกวิสรา โนรินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ กระการดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงนุชญา ไชยน้อย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายปยะวัฒน์ คลังแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงรุจาภา ดวงผุยทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสาวิตรี นอกตาจัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสิรินทรา พยัคมะเริง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายดุษฎี หงส์คำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงพรพรรณ มุมอภัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พินิจมนตรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงชุติมา กาญจนศรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงฐานิดา พรรณภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีขันตี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงนุชนาฎ ละภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงศศิกรานต์ วิเศษวัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงสิริวิไลลักษ์ เฉลิม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีบัวบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงอรปรียา โสภามาตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงอรัญญา ภูศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายวีรภัทร อันพาพรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายวีรยุทธ ดวงจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงศิริภาภรณ์ วงชาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงจรินทร์พร หงษ์อะนนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงจิดาภา บุพศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา โกเสนตอ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายนวพล ถานอาดนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงจิราภัทร มีพรหม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายสุริยา ผดาจิตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงชาลิสา ชัยแสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงณัฐวดี มิชฌิมา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๔ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงธนพร เกตุทองสุข

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สีพัวฮาม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสิรินธร สายสอน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงเกวลิน อินไชย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสนคำภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงเข็มทิมาพร โพโน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายนนทกร เทศถัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงพลอยสวย จันทฤชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงศิริพัฒน์ ทันแสน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไปแดน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวีรภัทร แสนตันชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงสุพิชญา รัตนพร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายฐิติภูมิ สีสาวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ภูพะสี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายภราดร อรรควาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงอรสา วังทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงอมลรดา จันทะลา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงอารดา สีสุดทา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายปยะวัฒน์ ดวงศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงพีรวัส อ้ายนันท์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงกชกร ดวงผุยทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงภิรัญญา ศรีโพมา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายชีระวิชญ์ นิลวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธนโชติ พรมรัต

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายศตายุ ราชปกษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงเพ็ญสุดา บุญหล้า

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศิริมล ปยนารถ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพิพัฒน์ นารอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายรัดชานน อันทราศรี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายศรัณ ทองเกล็ด

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ ใบดำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายปยราช ถามณีศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงยลรดี สีวันทา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงอนัญญา ศิริบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ จงล้อมกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงอัฐภิญญา โสเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายกมลวิช สอนประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายเดชดนัย ศรีษะโคตร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ ดีจะเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายสุวิชา ชาญศีก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพรพิมล คำภูมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายเกษมสันต์ สมอหอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายภีรเดช สารทักษิณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ดวงอัคฮาต

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายปยะพงษ์ สีคามเม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายจตุพร ยะวร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายอดิศร จันทรควร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สารรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายศิรพัฒน์ กิวพาวัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายสืบสกุล คำมูลทา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพรนภัส ดีโสภามาตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายจักรกฤษ ศรีทรงฮาด

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายณัฐพร ดรพรมยุ่ง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายตะวัน วันทองสุข

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีเทศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายชาคริต ดีสันเทียะ

๊

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายภัควัฒน์ ศรีเจียง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายสราวุฒ มูลมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายสิทธิโชค ฉิมมา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายอนุชา แสงห้าว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายสิรภัทร หล่อจันทร์อัด

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ถาโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายศักดิมงคล

์

ไชยโฮ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายวัชรินทร์ สำโรงผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงสิรธีร์ เดินชาบัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงพีระพัฒน์ ราชโคตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายธันวา แสงห้าว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงรสิตา ศิริมาลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายทัตพงค์ ศรีพลแท่น

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายสหรัฐ สอนศรีดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีภาบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายชินกร จันทะรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายนพเก้า เรณู

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายปรภพ ดวงเจริญเขตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายศิริวัฒน์ ละภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ นำกำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๗
นายราชพัฒน์ ประวรรณะ

๐๒/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๘
นางสาวกนกอร ชูชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๕๙
นางสาวพัชรินทร์ สุนทวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายขจรเดช ตำไต้

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายเอืออังกูร

้

ไชยคาม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายสุเมธ ไชยปราบ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุพิตา จรัสจรรย์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงโชติมณี นามมนตรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงทิพรรณ ช่วยศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธีระพงษ์ คชเสโร

๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักหนอก กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริคำ ๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายอัศวิน ศรีเฮียง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงตะวันฉาย ตะสอน

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอภิญญา ศรีเฮืองโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงปานตะวัน วรรณพิลา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ดวงทองพล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายชินกร ดวงพรมยาว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วนิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายชัยชนะ สุนสาคร

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงศรันยา วงศ์แสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงอินทิรา วงษ์หาซ้าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายธนพล ลาสุนันท์

๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายมงคลชนะ มาตรโสภา

๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวศินี ศรีคาม ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงนนธิญา จันดาโรจน์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงศุภิสรา พรมรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายกิตตินันท์ ดาวังวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายภัทรดนัย ศรีพวงมาลัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายสรวิทย์ สิมมา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายอนุภัทร ถ้วยพรมราช

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายนพดน บุญคง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายสุกัลย์ สีเพียแก้ว

๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศิริโยธา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนกฤต ไชยแสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายอภิลักษณ์ นาสมฝน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงจันทมณี สีหาเลิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงณีรนุช ดรพลก้อม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ศรีคาม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายรณกฤต ดวงแสนโว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายวัชริศ น้อยมหาไชย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายนนทกร นิยมพล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายจักรพันธุ์ อ่างชิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายจิรกิตต์ อุตะชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี ทับภูตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายวัชรพล แสนจักไกร

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายสืบสกุล พลเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายนที อันทะผลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายชยันธร ศรีเมืองเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีวรสาร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายพงศธร กุดวงศ์แก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายเอกลักษณ์ ดอนพันเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงดวงเดือน ลำภู

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายนฤเบศ สีตรีจักร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงกาญจนธัช รงค์ภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับภูตา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายชนากร ชอบธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอนุสรณ์ กุดวงศ์แก้ว

๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายระพีพัฒน์ อายุศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ขันธะสงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา อุทรส

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงสโรชา สีพวงมะลัย

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงจิริยา ดีด้วยมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงวันวิสา สีหมอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงชโลธร วรจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายกฤตนัย อันทะชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา แก่นแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงอาทิตตยา กำแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงอารียา พิมเมฆ

๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีบู้อำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอัมพร พิมประเสริฐ

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายพงศธร มีเค้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายธนากร ดวงกางกอ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายพีรภัทร วรรณวงศ์

๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ โสภาวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายชัยธวัช กาสีคุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงวลิตา วงศ์แก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงกุลสตรี ปรีชาญาณ

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงสิริวิมล ถุงจันแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงจินตนา สาลาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ดกบุราณ

๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายจิรเมธ พฤษชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๘
นายธีระภัทร์ แสงยุติธรรม

๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงณัฐมล ไปแดน

๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๐
นายอภิสิทธิ

์

จุฬาโคตร
๐๓/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายชิติพล สุวรรณโสภา

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายธนกร วระวิชา

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายธนชัย คำพิมพ์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายสุทธนัย บุญชัยโย

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงกวินธิดา สว่างวงค์

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงกัลยา สุวรรณโสภา

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา ไทยฤทธิ

์

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีเจริญทอง

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ เจ๊ะเหระ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนตรพล
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายชัยชนะชล แพงแพน

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธนภูมิ บุญธนะสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายนันทวัฒน์ เขียวอ่อน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงกัลยา ภาคแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงจันทิมา ละอำคา

๐๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงดรรชนีนุช ทิพชาติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ศิริขันแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสาวิตรี ฐานสมุทร

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุภชีพ บุญศักดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๐
นายพุทธา อาจสุโพธิ

์

๑๘/๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๑
นางสุกัญญา ดรอินทร์ ๘/๙/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๒
นางสาวธัญลักษณ์ ประสบคำ ๖/๑/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายกมลภพ ศรีสมบูรณ์ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายกรวิจิตร สีเขียวม่วง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายชลนที พุทธสะท้าน ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สาโท

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายธนกฤด กุลหงษ์

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายธนพล ศรีบุรี

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายนวพล ผ่องแผ้ว

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายนวพล สีเขียวม่วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายปณฑากร ลุนสา

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายศุภากร เสาร์เมืองทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายสมโชค ผาโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายสิริศักดิ

์

ยศบุญเรือง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงจรินทร์กร ศรีวงษ์รักษ์ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงชนันภรณ์ สุวรรณโสภา

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงชลดา ศรีเสนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงณัตญา ศรีจันทร์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงธัญยพร นามเทพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงธีราพร ขันน้อย

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์ศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๒ เด็กหญิงประภัทรศรณ์
โททำ

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงพิมชนก ม่วงอ่อน

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ มีหาฤทธิ

์

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงรุจิรา สัสวีระ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ยังยืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงวิลาสินี โตทิม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ โคนชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงสิรินยา ชัยบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ดวงสุนทร

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอรชุมา น้อมสูงเนิน

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายธีระเดช สีลากลาง

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงนำริน ดวงเข็ม

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๔
นางสาวภัททรา มุลเสนา

๑๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายชาคริต ดวงอาราม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายภาคิน ขันตีกลม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายชญาดา คุ้มพุ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอริสรา ลาญาติ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุชาดา ทองไทย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงวัณวิลัย อนุชน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงกมลศิริ แสนบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงแพรนวล จันเขว้า

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอรทัย โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงประวีณา เศษวันโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงปนัดดา ไชยภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงจิราพร คุ้มหมู่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงธาวินี สีลาโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงขัตติยะ มาธุระ

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายธนเดช คชสาร

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายณัฏฐวี อุสาพรหม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงปณิตา จะชวนรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงเจญจิรา วิเศษจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงศศิธร ธรรมอินราช ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงสุชาดา ตังถิน

้ ่

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายอภินันต์ มะสีหา

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายจิตรกร สุขสมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงภิญญดา ริตุ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายพีรณัฐ มีศรี

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายชัยกมล ตะพา ๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ พัววิมล ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงญาณิศา ขจรพลู

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงชลธิชา ผลาจันทร์

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิฤทิ

์ ์

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเจษฎา ดวงมุลลี ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายอภิสร แสนภูวา

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา สีลาโคตร

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายอดุลวิทย์ บรรดิษฐ

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายจักรินทร์ สอนปญญา

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายชานน จันทะวงษ์

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายศิวกร วิเศษลา

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายกิตติพร ปลังกลาง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายภาสกร สืบประยุร

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายธันวา ปรีนานาถ

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ มูลเทพ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายภัทรจาริน ทับสีรัตน์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงอรไพลิน วิไลวรรณ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ เครือแก้ว ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงธิดาพร เถือนวงษ์ศี

่

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงชนวิษา ดวงวิสัย ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงนภัสกร ศรีโนนทอง

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายนรบดี สีจันแพง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายธนศักดิ

์

สีท้าว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายอานัส โททำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายวีรภัทร สีปญหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายสุวิจักขณ์ อริยะมนตรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายปยพัทธ์ สีปญหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงภัทรชา ดวงจันทร์โชติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงปาริตา ไสยนาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อันหนองกุง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงธิติมา นุตะไว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงนันทวัน คำมิอ่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงชลธิชา ทิถา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงชลธิชา นามวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงเทียนสว่าง แตงอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงธูปหอม แตงอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีทวีกาส

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงสุณิษา จันทร์คำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกันสุดา อินยา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงชมพูนุท กลางสิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงณัฐชยานันท์ พิจารณ์วณิช

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงพนิตา ถาเรีองโคตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอดิศร ศรีแพงเลิศ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายศิวกร พันประสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายภูธเนศ ศรีดาวัตร

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงมนต์ทิตา พิลาทา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงลัลลนา จันทะสุระ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงผริตา เสถียรวัฒนา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงวิภาดา แสงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงยุภาวรรณ จันทร์นอก

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงธาดา กงเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา รบศึก

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ ดวงทาทอน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายวาฤทธิ

์

รัตนภูวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายธนพล ปองกันยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายธนากร ดวงโทโคตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายอานนท์ จันทะสุระ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงวริศรา อินทิยะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงวริยา อินทิยะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงปนณัชชา สมน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกัญจนพร หีบแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ กองเกิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายสุวชัช ดวงลิดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายพีรยุทธ แสนจำปา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขือน (เขือนศึกษาคาร)

่ ่

จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงภัทธริดา สนธิระ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายอรรถพร วรรณมูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายอภิวิชญ์ ชูบ่อฝาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายอนุวัช โบขุนทด

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายจักรพงษ์ ดวงอาราม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายยุทธศาสตร์ สุวรรณภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายจิรพัฒ วรรณมูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ จันทอุทัย  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายนิธิกร แซ่ปง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายพัสกร แสนงาม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ขายม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายจิระเมธ ดวงแสนวอ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายปณณวิชณ์ แสนศิละ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงนัทนัน ลาโยธี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงณิชาภา เพชรชัยสร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงนันทิชา ศรีสมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงจิรัฐติกาล พงษ์เจีย

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ คุณแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ศรีพวงมาลัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายณัฐพล ทบบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สีสุระ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายรพีภัทร คำแสง

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์เจีย

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายวรพงษ์ ดวงโพธิพิมพ์

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงชลธิชา สมบูรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงพันวษา สีลุนช่าง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สว่างนิคม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายธนากร ดวงชมภู

๐๘/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธนยุต วันละมูล

๒๙/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายนาวิน ศรีแดง

๑๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายอนพัทย์ พลเพ็ง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายพงษ์กร มุ่งแสน

๑๙/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายรัตน์ตนพล สุวะเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายกมลกฤษ สิริคชารุ่งเรือง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุตมะยาน

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงศิรินันท์ สีโยแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงสุจิรา ทะศรี

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงอารียา ศีลธรรม

๒๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายพรรษา เพียสุระ

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายพนมกร ศรีพิมพ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายภควัต ศรีโคอุ่น

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายธนัท คุณวิชา

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายวิทยา ธรรมโรเวช

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายนิติสามารถ สีโพธิมา

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายนภสินธ์ ประทุมเพ็ง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงลินลดา ผองแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญครอง

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงชมพูนุช ไชยวึด

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แสงตันชัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงสุรัตวดี สีหาจ่อง

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ นาสุริยวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงศลิษา เอียมศรี

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงฐิติชญา จิตบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงวรญา กลินพิทักษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

ธรรมโรเวช
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายชยางกูร แบบกัน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายชินวัตร แสนคูณเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายศิรวัฒน์ ศรีอุ่นลี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวาทิวุทธ คำเฮือง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายปยะพงษ์ ทองหล่อ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายสหรัตน์ พันธ์โย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายธนธรณ์ บุทชน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงภัทรมล สุวรรณมือง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงรมย์ธีรา สีแก้วทุม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงณิรัชชา ไชยะวึด

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา รักษาเคน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงอธิชา จิระอ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงกิตติมา โควังชัย

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีอุ่นลี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายกฤตเมธ แทนหา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุดแคว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อาปอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายวายุ นามเกิด

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงเจติยา ศรีพิมพ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงจิราพัชร นนมุลตรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ้นไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงณัชชา ศรีโพธิมา

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี เสนาธง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงลักษณ์นารา นนทะภา

๐๕/๒๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงวรันธร ลครทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงอุมาพร แซ่ม้า

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายสุชาครี สีโคอุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงรัตนพร แพนศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๕ / ๒๗๓
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มค ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายชานนท์ คำสร้าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายพชรพงษ์ สีโยธะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงรุจิรา ศรีเพีย

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สายแสน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายสุริยา ฉาบไธสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองมา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายณัฐดนัย พันรินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายพัชรพล คำหา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายภานุพงษ์ ภิรมราช

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ปะตังเวสา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงวิราพร ดวงกำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงณัฐฐิชา บุดดาวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงรศิพร เปงทอง

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงสิรพรรณ สารเมืองโฮม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงสุนันดา สุวรรณสม

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงอาภาวรรณ ลุนหล้า

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงแพทรียา ชืนชม

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงเบญญาภา ดวงชาคำ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงณพัชชา ทวยทองสา

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายกฤษณะ ถมปด

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายเดชา ดวงทานิล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายเมธีทอง โพธิสิม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธุชิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงธนภร ศิริเมืองราช

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงพรนัชชา เทวะโรด

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงภูษิตรา แก้ววิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงลลิตา บุญชัยโย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงสุภาวดี จันคลี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงอรุโณทัย สีจันฮด

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สาวิกัน

๐๓/๒๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายณัฐพล เสนาอุดร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ชาติพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงสุธาสินี บุญดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายกรวิทย์ ศิริบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายเสริมมงคล เสนาเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายธนากร คิดถูก

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีกันหา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงสกุลสุภา สุขเกษม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงสุนิศา สีนามหวด

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงปนัดดา น้อยลาด

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงอรอนงค์ อุปชัย

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธนณัฐ สุวอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผังช่วง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายนรินท์ ดวงจำปา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ โจมแพง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายชนะชัย สิงห์เข้าจำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงกฤติยา โพธิรุกข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายรพีพัทร โสดาพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงกัลยาณี เศษวันโคตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ ประสารแสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ สีดาเกียม

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายอนุชา จันทร์เทพ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ เอียมวิสัย

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายธิตินันท์ ชุมมุง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายชัยพัฒน์ พึงภักดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงบุษบา ไชยโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายปฏิภาณ จิตต์คำ ๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายกฤษฎา พลเขต

๑๐/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายภูรภัทร สอนอับ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายอดิสร ดวงพลจันทร์

๒๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายภัทรพล ดวงศาลา

๒๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายศุภกานต์ บัวภา ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายอภิชาติ หารทะเล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายพงศกร วงค์พยัคฆ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายปวริษ บุญอารีย์ ๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงสุจิตตา ศรีสุรักษ์ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงพิยดา แดนกลางแก้ว ๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสุจิรา วงค์บุญมา ๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงธัญสุดา ดีอันกอง

๑๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงธีรดา เนือมี

้

๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงอินธิรา จันทะเลิง

๑๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงชนากานต์ แสงทามาตย์

๑๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงแพรววนิต ภูอาจ

๑๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายธีรภัทร สุราย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสุกุลวัฒน์ เหล่าโกทา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายธีรเมธ กองเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายกฤษฎากร เกตุเสนา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายไกรวิทย์ โททุโย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ สีภูแพน

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายอนุชิต ชินวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงธัญพิชชา ปรุดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพิชญาพร ดรเสนา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงสุพิชญา ดวงขุนลา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงวริศรา เถือนฤาชัย

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงภาณุมาศ ศรีลางค์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงอภิญญา แก้วโภคา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงสุนิสา ดวงดีทิพย์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงศศิวัลย์ ดวงสุฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงธันยพร แสนบัวคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ดรจันทร์โคตร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงสุพิชชา หมีกุละ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงบุษยมาศ ดวงแสงพุฒ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ดวงไกรวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงทิพปภา นามวิชัย

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงสิดาพร ทะทิพย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงอชิรญา ถาโอด

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงอโยธยา ดวงดีทิพย์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงมนัญญา วงค์จู

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายพรภวิทย์ นวลไทย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายเตวิช ยาทองยศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ สีตา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายไชยพร บุญประจง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายทิฐินันท์ ดรประชุม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายปริญญา แสงพิมพ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ มาวงแหวน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายยุทธภูมิ จันทวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายวรภัทร กลางโบราณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายสุธานนท์ ไชยมูล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงกุลยา สีอินทร์มน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงประวีณา หาสีโน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงพนิดา โสดา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ พรพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงพรพรรณ แก้วเกิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงมนัญชยา ฮามพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงวราพร พิมสิม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงตวิษา ดอนน้อยเยาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายกันตภน แทนฉิมพลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายจักรวิชญ์ แดนสีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายพงศธร ถนอมศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายวรุตม์ หลงหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายวัชระ อินธิรักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายวีระชัย เสมเหลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ ดวงภักใต้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ หานนท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงกนกพร ซุยลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนืองมัจฉา

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงปานระวี สมรฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงพรชิตา โพธิโน

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวรัทยาพร ไหวดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ พิมพ์จำปา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงอรัญญา ธรรมสิมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงอัยรดา บุตรจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา วงศ์อุปปะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงวนิดา วงศ์อุปปะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายสุธีรวัตร์ มุงคุณมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายจิระศักดิ

์

จีนอิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายอดิเทพ ชนะการี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพลอยรัตน์ โพธิรินทร์

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๙ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจักรพงษ์ พูลเทกอง

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายชูเกียรติ โคตรบุญเรือง

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายทฤษฎี ดรสีเนตร

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ พิมเนาว์

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายหัสดินท์ ดรหมืนนอ

่

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงชลธิชา เถือนแสง

่

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงทาแสง

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายธนพนธ์ ดาสีวังปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายนฤเบส ศรีละพันธ์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬเพ็ญ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงชลธิชา แสนนา

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงปฐมาวดี แท้สูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายณัฐวัตร ศิริทาทับ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงจิรนันท์ จรรยายงค์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงเจวรินทร์ จันทร์ปาน

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงชฎาพร แดนศิริ

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงณัฐพร เหล่าวอ

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีรูป

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพรนภัส คุณแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายชาญณรงค์ มาสุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงกรกนก พรมลับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายกฤษฎา สาดแล่น

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดไกร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายชนุดม โสภานะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายญาณาธร พลขวา ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายณัฐกร สนสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายณัฐเชษฐ์ เทพสีหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กันธิยะคำ

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายวรเมธ ศิริวรรณา

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายอัครพนธ์ ใจดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายอาติยะ สานาคำ

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงณัชฐิชา ดวงวันทอง

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงนราธร ทองพรม

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงนัทชา จิบจันทร์

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงพัชราพร ดวงวันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

นนตรี
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงอัมพิกา สุขนวล ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไชยแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายไชยวัฒน์ นพคุณ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายณรงค์เกียรติ ศรีทะโคตร ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายณัฐพล แข็งขัน

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายณัฐภัทร อินทะแสง

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายณัฐภัทร ทศทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายดำรงชิต คุณแสง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๔๙ เด็กชายประเสริฐทรัพย์
ลาบุญ

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพันธวัธน์ ไทยอ่อน

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายภัคคินัย แสนหานะ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ คุณแสง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายภูริภัทร์ มณีสาร ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายรติพงศ์ พลตรี ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายวิวรรธน์ ศรีเคนขันธ์

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายวิษณุ มหานิน

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายสถาพร อันมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายอภิชาต ตันภูมี

้

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายอรรถพันธ์ ตันภูมี

้

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ ศรีมงคล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงนรินทิพย์ อันเบ้า

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงนัฐกาน ศรีเชียงราช

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงนำทิพย์ น้อยตาแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงพรชิตา เพ็ญจันทร์

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงเพ็ญดี ชินบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงวรัญญา ขันแข็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงวิจิตรา สมานใจ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงวีรญา แก้วคำใส

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุธาสินี บุญศรี

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุภาพร สมโศก ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงสุวภัทร ศรีเคนขันธ์

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงอรวรรณ สมจันลา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ หล่าภูมิ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ พิมจำปา

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๑ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายสันติภาพ สระแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายเจตวัฒน์ พิมพ์สิม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายฉัตรมงคล ศิริทาทับ ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสนวิชัย ๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายธนกฤต ดวงแพงมาตย์

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ดวงกุณา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายผาภูมิ สีลาเคน ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายมงคล คะลา

๒๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณคาม

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงญาณิศา กองมา ๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงเบญจพร บุญอนันต์

๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงประพิชญา แสงสี

๑๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงรัตนาวลี สิทธิทวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงลิลลาวดี ศรีบัวลา ๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายณัฐวรรธน์ ดรปดสา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายธนพนธ์ ปะตังเวสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายธเนศ ถาชินเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายรุ่งเรือง สีจันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาดรกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายอาทิตย์ ชมภูเทพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงกนกพร อาปอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา เถือนแก้วสิงห์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงจิตรลดา อุตรดิษฐ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงจุฑามณี จันทรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงธนพร ทับปดชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงนภัสกร มีสุธา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงปณฑิตา คงเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงวิรดา จันสีลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงอัญธิสา พุทธสะท้าน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวิษณุ บุตรราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายกฤษฎา เมืองสีดา

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายกฤษณพงษ์ สงครามสงค์

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองทุม
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายไกรทอง ศรีทองนาค ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายณัฐชนน ฟกเงิน

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายณัฐชนนท์ ชัยรินทร์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายณัฐพล ยอดนิยม ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยโกสุม

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มิงมิตรวัน

่

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายตุลา มูลโพธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายธนทัต วิริยสถิตย์กุล ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายธีรภัทร ศุภรัตน์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายธีระธาดา โททำ

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายธีระพล ภาคแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายปริวรรต สำมิตร

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายพงษ์ศวัตย์ พิมพ์วงษ์ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายพัฒนา มณีแฮด ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายพัทธนันท์ ศรีพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายภูบดินทร์ ดวงคำรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายยุทธนันท์ หมืนยศ

่

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายวศิน ทะแยง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายวิวุฒิ งิวลาย

้

๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายศักดิธัช ดรนาม

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

เพ็ชรชารี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายสมัย ปุริมาตร ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายแสงอรุณ ผาบสิมมา

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายอภิชาติ ดรเปะ

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายอภิลักษณ์ หินนนท์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายอินทราช แก้วคำสอน

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงกรุณาวดี ศรีบัวลา

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงกัญญากร คุณแสง

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงไข่มุก จงประโคน

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีพรมใต้ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงทองมณี หมืนอภัย

่

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงธนัชชา ชินจักร์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงธราทิพย์ ศรีนวลจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงนงนภัส อุดน้อย ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงนัฏชนก โททุโย

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ดวงไกร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บัวเงิน

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงปณฑิตา นิจรมย์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงพรรวษา แสงพา

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงพัชรพร ภูมิศรี

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงพิชชาดา ใจมัน

่

๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงภักฑิตา ดวงทองมา

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงภาวิณี กระจ่างจิตร

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงมัณฑิตา สอนหาจักร

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงเมย์ษารินทร์ เจนการ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ อนุพล

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงรัชนก รัฐอาจ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงรุลิญา โพสุการ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงวรรณวลี วงศ์ศรีจันทร์

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงวีนัส ศรีพรมใต้

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงสาธิตา โททำ

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา สมัยพิมพ์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา นูวบุตร ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงสุภาศิริ ถาวิเศษ

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงอรทัย ตังพิมาย

้

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงอรัญญา คุณแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงอริชา ตะนะสอน

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงอังกฤษ สิงห์เทพ

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณี

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พะไชย

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมัดขุน

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายรัตนภรณ์ พุทธสุทธิ

์

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงภัทรภร บุญธนะสาร ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงวรัตน์ติกาล สมใจ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๒
นายนัฐวุฒิ ถาเหลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๓
นายนำพล ละอำคา

๒๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๔
นายภูมินทร์ พงเกษ

๑๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๕
นายอพิสิทธิ

์

ดรหมืนศรี

่

๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๖
นางสาวเกศิณี สวรรค์รัมย์

๒๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๗
นางสาวปุณณวรรณ โยชนิยม ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๘
นางสาวลลิตา ดวงทองมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงศิริกานต์ พลสิทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๐
นางสาวศุณิสราษ์ แก้วมุงคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๑
นางสาวสุริศา หาญทะเล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายเบญจมินทร์ จักรเพชร

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายศรันย์ ทองเงิน

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายศิวเทพ สีลาโคตร

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายกีรติบดินทร์ แสนงาม

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายจักริน ศรีบุตรราช

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายณัฐพล โหว่สงคราม ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายศุภกานต์ พาชัย ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายวรพล สิทธิชินวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายเฉลิมเกียรติ สิงห์พร

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายชนะชัย เรืองธารา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงวรัชยา ชาดง ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงอภิรดา บุญผิว

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงศิรินทรา เสาร์วิชิต

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงระพีพรรณ พลพิลึก ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ วรรณสิงห์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสุภัสสรา พุทไธสงค์

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงณัฐรินันท์ จันทะโคตร

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงอรปรียา กินานิกร

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุชาดา หลงสวนจิต

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ กลำสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เทพสาตรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ บรรเทาวงค์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงปณฑิตา ทากระโทก

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงจุรินพร มูลประดี ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา เสนานันท์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงกมลวัล โพธิศรี

์

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงสุจิตรตรา มูลมณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงกรกนก บุณเมฆ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุพัตตรา สายสกุล

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายนที การัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายมังกร จำนงพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายครัณภพ พันเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ตัง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงแพรวา ธรรมกิจติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงใบเฟร์น สืบกินนร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา พาปอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงชลธิชา แสนบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจอก จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายคัมภีร์ กุมารสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายฉัตรมงคล คำมูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายชินกร คามูลทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญวัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายณัฐพล เจริญวัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายอุทิศ รัตนเพชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงจีระนัล แสงจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายชุติกาญจน์ วงละคร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายชนัญธิดา พรนิคม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงธนัชญา สีแพงเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสาลิกา พิณโสดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อันทะปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายธนัทพล นามศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายศิวะสิทธิ

์

พละชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงนาริศา ชิมโพธิคลัง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงเนตรนภา สีเหลียมงาม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงปริฉัตร มามี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงปยะนุช จะระคร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงพริริสา พิณพงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ รัตน์เพชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงสุจิตตา วงละคร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอโณทัย พิณโสดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงอรุโณชา ทิมอำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงประภาพร ใจแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายธนชัย สีเสมอ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายลิขิต ศรีบุญฮุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายวิมล จอมทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิชัยวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายวัชรพงษ์ อรัญรุจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงจีรภา ภูตานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงปลายฝน โนนธิง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิณโสดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายวายุ ผิวผ่อง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายเอกรัฐ แสงจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงศิริกัญญา เดชภูเขียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายกรวิชญ์ พันธ์เดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายวัชรากร หงสีทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายธิชานนท์ แก้วแสน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายพีรดนย์ แสงหิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายพีรณัฐ แสงหิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายศักรินทร์ ปถพี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายศรีมอญ บุญพิม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายศราวุธ จะระคร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงสาวิตรี เลพล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงอัจฉราพร สรสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงอลิศรา ภูผิวเมฆ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงนิญาพร เจริญวัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงมุฑิตา แข็งฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๐
นายโกศล พันเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๑
นายอนุชา สีลาโล้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๒
นายอาทิตย์ ฆ้องแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๓
นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพย์มาตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๔
นายประจักรชัย แววบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง จันทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ เกตุนิคม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วเก็บคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายวีรภาพ สายแสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายสุวิทย์ สายแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทองยศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ ทองยศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายคมสันต์ พันธุระ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงนาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายธนภูมิ บรรดิษฐ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายศักรินทร์ ดวงดีทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายนนธวัฒน์ นกวอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายกิตติภูมิ อุชาดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงเมยวี แข็งฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงอารียา ทันศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงธิดาพร สุพรมวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๐ เด็กหญิงพรรณแพรวา
ศรีชัยพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงอรทัย มูลศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชาจันทึก

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี ผิวชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงปภาดา สุพรมวัล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงช่อผกา สีนิล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงนิคิยา นามบัวลือ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงนลินนิภา หวานแท้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายสุริยันต์ บรรดิษฐ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายชัยมงคล กันคำแหง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายพูนทรัพย์ แดนศิริมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธวัชชัย ยียวน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายภราดร ไชยศึก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายอนุชา กองษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายอธิวัฒน์ เทียมศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงธารวิมล เทียมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงชรัญญา แก้วเก็บคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุชาดา บรรดิษฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ โคตรหานาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงสุนิษา แก้วเก็บคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ กุลเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงจิราพร ขันถม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายชัชวาล เส็งเศียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายธนากร พันเทศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายวัชรดนัย บุริรัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายปกิต ศรีสุพัฒน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายปกรณ์ ศรีสุพัฒน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

สมสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายสหรัฐ มัทปานัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายปริวัฒน์ ปจจัยตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว โพธิศรีเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูสมจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงประวีณ สุวรรณศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายศุภกร ร้อยสุข

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายรพีภัทร สีนอ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายพิสุทธา ทีรัก

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงอลิสา แย้มกลิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงดวงใจ อ่อนพรม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงปานิตา ประสาร

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เนืองมัจฉา

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงชนิศา สายแสน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แนบคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสุภัสสร กัลยาพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงประฐมพร ราจันทึก

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ศรีอินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายภาวัต คำธานี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายชนายุต เยาวเรส

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายธีรภัทร สีแก้วอัม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยหงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธนากร สารยศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายพจนินทร์ สิทธิวงษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายเจษฎา เจษฎรมย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายพงศกร สิรินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงวงเดือน ศิริจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงสภาวดี สีผิวสิว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงปญจรัตน์ ทองบังลังก์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงศลักษณ์พร มะไลไธสง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงอรกานต์ เรียนพิษ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงชนินาถ เขือนแก้ว

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายชนะ สีเปด

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ศิรินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงศรีสุดา ชัยเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายปรัญชา เครือแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงชนัญชนก ศิรินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายสุริยะ พาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายธวัชชัย กงเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายธีรภัทร กงเพชร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายณัฐกรณ์ ใคร่วิชัย

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูกองชัย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายทินวงศ์ บุตรวงษ์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ชินรักษา

๒๘/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตพลที

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายภูริภัทร ไชยเฮือง

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายภูวนนท์ สุขสมอภิสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายศิรายุ ชินรักษา

๒๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายปยวัฒน์ นาคครุฑ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายสหรัฐ วงสะเสา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายนรบดี ปรีดี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ สุดจันฮาม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงฐณิชา กุซัว

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตรหงษ์

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลพล

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ขวานอก

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา สีคุณแสน

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงรัชดา บุตรวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงณัฐพัชร ถินสถิตย์

่

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงเหมือนฝน ศรีพารา

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงอัญชลิดา กุภาพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายวรเวช เหล่าวงษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายวัชระ โยธา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายศุภชัย สารยศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายศุภโชค สารยศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
รักพวก

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงกรรณิต แสงพระทิตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงนฤมล สีดาเกียม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงอภิญญา สิงหาคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ไพรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายทรงพล สิงห์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ โทนะบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายธาดาพงษ์ เนืองชมพู

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายจรูญ โพธิรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพงศพัฒน์ เศษแสนโม้

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายกิตติศักด์ ดาไชย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พรนิคม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายประภัสพงษ์ สาธรพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงศศิธร เฮ่งเพ็ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงสุภิตรา ชาญณรงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสุภาพร สายบัณฑิต

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา บาริศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงสุนันทวดี แก้วสาธร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงจตุพร ชาวนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุภัทรา เหล่าโสภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงอริยา มะลิทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงดาวณภา แผงเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ พรมวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายทรงเกียรติ ชอบแก้วกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายโรจนศักดิ

์

เหล่าสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายเลอศักดิ

์

เหล่าสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายวิชิต นารอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายสุเมฆ เขียวจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายอนุชิต พันธุราศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เนืองชมพู

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ เหล่าเพ็ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุกดาหาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๓
นายชาญชัย สงครามศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๔
นายชัยวัฒน์ หงคำเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๕
นายธนากร สมปตตะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๖
นายนพวัฒชัย สุขพรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๗
นายอรรถพล สำราญบำรุง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๘
นางสาวจีรพร เนืองชมภู

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๑๙
นางสาวจุฑามาศ ภูเอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๐
นางสาววปยธิดา วงษ์ตรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๑
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิรัตน์

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๒
นางสาววิไลวรรณ เหล่าจันอัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๓
นางสาวสุภาลักษณ์ เสาวภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๔
นายวรากร นาสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๕
นางสาวศิริณญา อัคฮาต

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๖
นายกรบุรี เนืองชมภู

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๗
นายภูชิชย์ ท้าวแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๘
นายอุดร โพธิสาวัง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๒๙
นางสาวอรัญญา แพนดอน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๐
นางสาวจารุณี เหล่าโล๊ะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๑
นางสาวจันทร์จิรา วรคุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๒
นางสาวสุภาพร แดงวดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๓
นางสาวกิงแก้ว

่

ลุนพิลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๔
นางสาวชฏิภรณ์ ชอบแก้วกลาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๕
นางสาวเพชรรัตน์ พันธ์ธุชิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๖
นายวิทยา เทพวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๗
นางสาวภัครนรา เหล่าวงษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงสุธิดา นามโพธิษา

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงปนิดา สุวรรณวาส

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ มโนรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงธีรนุช วิชาผา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ สีโสภา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงชญานิศ สีหอมไชย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ต้นทัพไทย

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงนันฐิตา กิมาลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงผกาวดี อบพล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สายเหลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงปนัดดา ภูมิเงิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายเศรษฐพงค์ โพธิศรี

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ แสนโนราช

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกข่า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายฌัฐนน สาเสน ๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายชาคริต ปกกังเวสัก

๒๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายพีรพงศ์ กัวศรี

้

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงสโรชา ศรีโสภา

๒๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงไพลิน อนุวาลย์

๒๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายวิทยา หอมกำปง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงวรัญญา โพธิขาว

์

๒๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายปยบุตร ทองหมืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๐
นางสาวธิดารัตน์ สายสิม

๐๓/๑๒/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๑
นางสาวศิริรัตน์ นาคครุฑ

๐๓/๐๓/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายวรมันต์ ทะสา

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ชาวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงปาริชาติ งามลม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ ภคะวา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายชินวุฒิ จอมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายสิรภัทร ด่านลำมะจาก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายสิรวุฒิ ด่านลำมะจาก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงกรณิกา เสาร์ศิริ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงวรรณวิษา โยธา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงสุรัตนาวี จงดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงตะติยา จอมทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายโพยมยศ แก้วสากล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงกัลยา จันทร์เพชร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงชลธิดา จันลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายภาคิน หงษาวันนา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายณภัทร วงษ์ภูธร

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายณัฐภูมิ ช่างปรุง

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เสน่ห์วงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงภิญญดา ภูสมตา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงบุญประดับ มูลดี

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงศรีประภาพร

สมจิตร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงกนกพร โพธิหล้า

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงกวินธิดา ผาสุก

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงไอริสา สาระคำ

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ไซยศาสตร์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงณปษร ธรรมโรเวส

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงพรรณพร วงค์เชียงยืน

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปทเนตร

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงเกวลิน สมสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริเคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล มีพารา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ อุดชุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๔ เด็กหญิงธิษาลัลชกรณ์
ทาสี

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายณัฐกรณ์ สีจันไชย

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายธนากร พัสกลับ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายสมคิด ต่างใจเย็น

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายสุรวัศ โสโท

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ กงเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายนันท์นภัทร ฟุงเฟอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงจรัสทิพย์ สว่างศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงนิรมล บุตุธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงปริญญา โสโท

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงจิดาภา วระราช

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงสุธิดา ชินพา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์จันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงวีริสา คำบุรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงธัญชนก วงค์ละคร

๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงสุนิษา สระบัว

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ รอดเปย

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงอธิติยา ภูพันนา

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนทิพย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงอนันตญา ราชโคต

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายนราธิป หม่อมฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายภานุวัฒน์ คำขาว

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายณัฏฐปกรษ์ เนาชารี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงพรพรหมศิริ อินทรจักร

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ศรีจันทร์ฮด

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงยุพาพร บุญใบ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงรุจิราพร แก้ววันทา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายณัฐพล วิลัยสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายติรวิชญ์ พงษ์โสภา

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายอภิพัฒพงศ์ โสเมืองฮาม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายเศรษฐมน สมตัง

้

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงวัลลภา ทัดมอญ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงมณิสรา แผนเสือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงจุรีรัตน์ หม่อมฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายปยวัฒน์ เรืองสุข

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายภาสกร สาระโว

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงปริยากร สีนอ

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงอทิติยา โพธิศรี

์

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงพัชรศรี ศรีจันทร์ฮด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงพรรนิดา ผาบเลนุกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงชาริษา สีสิว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงจิรประภา ลำพุทธา

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงเกวลิน แก้วสาธร

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงนิติยา คำศรี

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงศิริยากรณ์ สุดมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอารยา กัสนุกา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงนิฤมล สาวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองล่าม ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุ์โย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายเมธาวี แก้วศรี

๒๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายนิธิกร ศรีจันหอม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงเจวริน คำภิละ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงอรปรียา อุระแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายสิทธินันท์ สีใคร่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายกฤษฎา พรมมา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงธัญญา แสงพะตา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงนฤมล หงคำเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงเกศกนก นุศรีอัน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงธนพร น้อยวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงพัชราภา ภูพานทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงพัชนิศา ศรีเมืองคูณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงวดี หีบแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายพศวัต โสคู

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายดัสกร ดอนทะนาม

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงนันทิชา สีหาบัณดิษ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงวิภาดา ลำพุทธา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงพลอยชมพู เหล่าแสงสี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายจักรภัทร กรุณา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ ชาติวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายคมชิต ชาติวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายนครินทร์ ชาติวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงชมพูนุท ทีสุกะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงพาวิดา ธงยศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงศิรินยา หาสีโน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงพัชรี ยอดจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ นารอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เครือศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงปยะวดี ชาติวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงกาญธิดา เหล่าแสงสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพรธิดา วงษ์ตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายทศพล หงคำเมือง

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายภูสมิธ ยุทธเสวี ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายราชพฤกษ์ เนืองชมภู

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายยศกร สงครามศรี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายศิวฤทธิ

์

เนืองชมภู

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายจักรกฤตษ์ สิงห์คำปอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงหทัยชนก ทองที

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวงศ์ชนก บุตรลานช้าง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงคำขาว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายธนากร พุธชู

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายธณพล อุตสาพรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายณัฐพล ยอดวันดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายปกรณ์ เนืองชมภู

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ สิงห์อุดม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เนืองชมภู

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงมลิดา สายสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงอิธิบูรณ์ นันทะเสน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สว่างวิจารณ์  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายชูเกียรติ เนืองชมภู

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายนราธิป พันเทศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายรังสรรค์ แดงน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายศิริโรจน์ ภูวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงเกษมณี แพงพฤกษภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หารสุริย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร ศรีตระการ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ บันเพิงพฤกษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงพรเพ็ญ เจริญชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงภัทรารินทร์ ศรีโนเรตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงมนัชญา กองแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงมนสิการ สมตัง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงมัทนียา พันเทศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงวารุณี หีบแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงสุนิสา คำเบิก

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา ลามาตย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี หารประทุม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงอารยา ตุมโฮม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายจักริน จันทเขต

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายนครินทร์ ทองยศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายวณัฐพงศ์ กุลเสนชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายวรัญู สังสนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รจนาโสม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงชนิสรา นนทวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงธนิสศรา เนืองชมภู

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ เหล่าบุรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วสาธร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงพรนภา แก้วจันทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายอัครชัย เหล่าอัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๑
นายปยะณัฐ กลินบุบผา

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๒
นายศุภณัฐ วาชัยยุง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๓
นายอมรเทพ จันคำวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๔
นายอัฐพล ไชยคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๕
นางสาวรติกรณ์ สมบัติทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๖
นางสาวศิริกัลยา หงษ์คำเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๗
นางสาวสกุลรัตน์ หนูดาษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๘
นางสาวสุวรรณภา แก้วจันทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๒๙
นางสาวณัฐกานต์ บุตรวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๐
นางสาวพันธิดา แจ่มเจริญพิศาล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๑
นางสาวณัฐธิดา ภูสำเภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๒
นางสาวสร้อยสุวรรณ เลพล

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๓
นางสาวสารสินธุ์ บุญชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๔
นางสาวอวัสดา วงโคกสูง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๕
นายกฤษฎา แก้วกำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๖
นายณัฐพงษ์ ธรรมวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๗
นายรัฐเขต ใจมนต์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวจริญญา สีผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๓๙
นางสาวทิฆัมพร สมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๐
นางสาวกันสุดา รัตนทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๑
นางสาวฌานสุดา ศรีโสภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๒
นางสาววราพร มูลกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๓
นางสาวสุรางคนา มีสันเทียะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๔
นางสาวอริสา รู้เจน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายกิตติพล พิมพา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายพงษ์วรินทร์ สิงสุธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายวานิช ศิริวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายบรรพต แสนจำลา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๔๙
นายภูมิบดินทร์ โคตรโสภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายภูมิพนา แก้วแสนคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พึงพันธ์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงอนัญญา นามมูลตรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๓
นางสาวอินทิรา แก้วกำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายกัมปนาท ละเอียดออง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๕
นายณัฐนนท์ สร้อยสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๖
นายณัฐวุฒิ พุดสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๗
นายพงษ์ศธร แก้วโมรา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธนรัฐ ฤทธิเรืองไกร

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๕๙
นางสาวปวีณา แวงโสม

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา แสนคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายธีรภัทร์ โชติฉิม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายพงศธร ประทุมเมฆ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปดตายะสัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ทบภักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงเยาวรัตน์ นามปราศรัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงรัชณีกร พันแคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงลาวัลย์ เก้าศักดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงวณัฐธิดา ปะพะลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงวรนุช ภูบัวดวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงวรรณนภา ปะการะโต

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงวรรณวลี ทับมณี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงวริศรา เทียมทัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงวันวิสา พนามวัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวันวิสา ลาดเหลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงวิชุดา ปติเก

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงวิรากานต์ ทบวงศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ ศรีมาตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงศกุนิชญ์ ภูมิภักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงศรัญญา สมศรีดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงศรุตา ไชยแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศศิธร สิงขรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงศศินันท์ หงษ์ธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงศิรภัสสร อัมพิมพา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงศุจินธรา หนูพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงศุภนิดา ประทุมโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงศุภิสรา เภาพาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา ปอมศิลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงสุจิตรา นนทะศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงสุนิสา ลาดเหลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา สานิพัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงสุภัสสร ปาปะโน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุภิญญา นนทะศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงสุรกัลยา ธนาวุฒิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุรัญชนา พรมนอก

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงสุวนันท์

ื

มีดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ทบภักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงแสงเดือน วงค์ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงอนันทิยา อนุศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา ชิดชัยภูมิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงอภิรยา พันวอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอภิสรา พลไชยขา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอภิสรา คำสมบัติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดตังระภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ แพงภูงา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงอรนันท์ การใสย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงอริยา สุขเหลือม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา บุญหลาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอาทิติยา โพธิเสน

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงไอยาเรศ เกตุแสนสี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงไอลัดดา ปุริทำเม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายโสภณวิชญ์ ลาดเหลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายชาญชัย สารสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายสันติชัย นามไธสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายธนากร บุบผามาลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกฤษนัย ประกาเล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายกันต์ดนัย รัตนประเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายกิตติรัตน์ ปอมยายับ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายชัยณรงค์ ปุริโส

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายณัฐพล ยศดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายตรรกวิท เทียงโยธา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทบง่อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายธนกฤต เจริญใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายธีระภัทร ลาดตะกัว

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ น้าสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายปณิธิ สาธุชาติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายประกาศิต รักษาภักดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายปรัชญา ศรีคูณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ บุญอุ้ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ ปดตาระโต

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายพรรษา ปะติเก

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๑ เด็กชายพิชัยยุทธศักดิ

์

ชูชุมพล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายภัทรวุฒิ บุตรสุคนธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายภูพิภัต นาราษฎร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายภูมิรินทร์ ทองยุค

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายภูริพัฒน์ สายสุด

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายภูวดล แคนดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ หลาบมาลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายวสรรค์ อันปญญา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายวีรยุทธ ปะทังวา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๐ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายวีระวัฒน์ ลีลาวัลลภ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายวุฒิชัย พลมาตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายศรีธร พรมวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายศาสตรา ศรีริทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายศาสตรา สมศรีดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายสรวิชญ์ อินธิแสน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายสรอรรถ สีสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายสราวุฒิ การสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายอดุลวิทย์ ปะสาวะเถ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายอนุวัตร วาปเส

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงดวงหทัย ประทุมตรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุตรัตน์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงปนัดดา บุญเผิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงปยวรรณ สมปอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพจนีย์ ภูมิภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงพรรณทิพย์ หาญชนะชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงพรลดา ทบศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงพรศิริ เขตชมภู

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงพลอยชมพู สามคุ้มพิมพ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงพิยดา ปณะถา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงไพรสน แสนขวัญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงภริดา หมืนไธสง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงภาวดี ปริทำมัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงมริษฎา ปะตังเวสัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงมลิกา จันทะเสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงมุทิตา กางโสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงสุชานันท์ โสพันโต

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงรัตติยา ประจวบโชค

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงรินลดา กว้างสวาสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงรุจิรดา พิมพา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงลลิตสุดา วาปนัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงวชิราพร ประวันทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงวรนุช ประทุมชาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงวรรณภา ทบราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงวรรณศิริ แก้วเกษ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พลมาตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงวิชญาดา นันท์บุรมยย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงวิญาดา แพไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงวิภาวดี สุวรรณกาโร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงวิมุตา ปธิเก

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงศรัญญา เขตชมภู

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงศริญญา ย่างหาร

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงศรีพรรณ จันทะคาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงศศิธร หลาบมาลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงศิริกัญญา พิมเขตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพงไธสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงสริมน พันสมบัติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงสรียา หง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงสิรินโย น้อยก้อม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา สีมายา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุณิสา ปะวะเส

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงสุธานรี ทิพย์วงศา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงสุปรีญา กางโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสนสอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทัดไทย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงสุภิญญา ทบวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงอภิฤดี บุราญมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงอรพิมพ์ ประทุมตรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงอรวรรณ เทียมทัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงอรัญญา ปดตาทานัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงอริสรา พลไชยขา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายทรงพล ธุระธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แพนไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ เขตชมภู

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงทรรวรีก์ โคฮาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายธีรยุทธ เทียงดาห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายศุภกร กองสา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายศุภกร มนัสศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอธิป แก้วโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอัครเดช เกตุแสนสี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงทิฟฟานี่ แอนจารี

่

ยิป
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงนำฝน อุตรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายนวพล ประตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงผริตา นามบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงพิมนะภา โสพันโต

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงมณฑิรา เสียงใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ปุราชะทำโม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงวรัทยา จำปาหอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงไอลิณ แคนเภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงอารียา แก้วสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๐
นายณฐพฤทธ์ จำปามูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๑
นางสาวธัญญาภรณ์ มนัสศิลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๒
นางสาวสหัสธิยา ประทุมมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงวรรณิษา พลสอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงสริญญา ปะมะโน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงศุภิภาพร ทบเทิบ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๖
นางสาวอาทิตยา ทานาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๗
นายธวัชชัย พลชุมแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๘
นางสาวทองแท้ คชโคตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๒๙
นางสาวอทิตยา ด้วงชืน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๐
นางสาวนุชระวี ปุผาลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายธีรชัย จำปาแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมนาวัง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายมนัชชัย สมดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายสุรสีห์ ปุผาเต

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงกรพินธุ์ ภูวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา ปะสาวะกา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงวริศรา ห้าวหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงเขมิกา วัชรมานะ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ปะตาทะยัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปาปะโน

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงกัญญาพิชญ์ บรรยง

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายทศพร แว่นศรีลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายธนาวุฒิ สุทธิสา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายธนพล เกษแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๓ / ๒๗๓
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวยหมืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๖
นายมินทร์ธดา ปตาละโพธฺิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๗
นางสาวกรรณิกา บำรุงภักดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๘
นางสาวญาณิศา ผาลารักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๔๙
นางสาวบุญพิทักษ์ สุภาพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวพัชรา พลโอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ เฮียงโฮม

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๒
นางสาวสุภาพร ตาติจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๓
นายพิชัยภูษิต พรมวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงชมพูนุช ใจปานแก่น

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงศิรินธร แนนไธสง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายชัยชนะ ฉาบพลอย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงพัชรา ลออออง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงวริศรา พลทุมมา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายวรโชติ ปุริทำมา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ดีพันธุ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายกษิด์เดช ซุยมาเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายภาณุพงศ์ รัตนธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันทะรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายอรรถชัย กาบทุม

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายชนิสร วงษ์ศรี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงจิราพรรณ ภูคำศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงจิราภา คำอุด

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงญาณีนาถ บุญลาภ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาเกตุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงทักษพร มุ่งชมกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีระนนท์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๒ เด็กหญิงศิริประภาพร
คำศรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๓ เด็กหญิงศิริประภาวรรณ

คำศรี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงเขมจิรา ปุราชะทำมัง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงไอวรินทร์ ทบนอก

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงปยวรา อันไขหน้า

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงนัฐริการ์ ยัควงค์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอาริดา ศรีนาฏนาวา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายกิตตินันท์ เชือไทย

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๔ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายสุทธิ สุทธิธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิสารท
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายธนันธร ไชยโต

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายพิชัยภูษิต ทะสูง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แปนพะยอม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงสุรภา ยามบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

โยมไธสง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา ชิณวัง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงณัฐชา ภะวภพินิจ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงพรกนก ใจโสภาพ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงพรปภา เมตไธสง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงนันทิชา มีใบลา

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงวรรัตน์ สุวรรรณรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายภูริช มะลิรัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายธนภูมิ หยุ่มไธสง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธนโชติ ปุยละเทิม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายธนธัส แจะไธสง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงดวงตะวัน แก้วนารี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายกุลวิทย์ ตันแพงสี

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงอนุตดา ปาปะโน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่ออามาตย์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงดาวนภา ปุราทะเน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงชนกานต์ คำกองแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายไกรลาศ สีแป

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายไชยภพ โกษาทอ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายณภัทร แสงทอง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายนันท์นภัส จันโท

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายพีรพล ประจันบาล

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายวุฒีภัทร แสงมาศ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา สีลา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงเพชรลดา แผ่นไธสง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงเพชรลดา พรมอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงภิยะดา มุลนี

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงวรัญญา นาราด

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงวัชรีพร บุญมัง

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๕ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายกมลภพ ขุนเพ็งมี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายกรกฤต ขุนเพ็งมี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายธนโชติ คงโต

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายปยพงษ์ พารุ้ง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงอรัญญา สีชุม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงอุษามณี สิงห์คำ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงชลินี จันทะพา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงธนภรณ์ แทนนา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงนฤภร ขลังวิชา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ นรจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงมุธิรา ปดตาระพา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงวิราพร โทดำมา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงรพีพรรณ ทับลือชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงศิริภัสสร พรเอนก

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วก่อง

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงธารารัตน์ งามกระบวน

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงชลธิชา ทศคุย

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงกรวรรณ อนันต์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงนราพรณ์ บุญกันหา

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงวิลัยวรรณ บัวศรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายวีรศักดิ

์

สีสำรวม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุตนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายวชิราวิทย์ ปาปะตัง

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงปนิดา พิมทำมา

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายนภัสกร สิมศิริวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงจิรักชยา คำสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงอินทิรา เสนาวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงสุธารส จันทแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ปะสาวะเท

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงภัทราพร แสงสังข์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ พูนไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงพรนภา ครเพ็ง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายวรภัทร มะลิโค

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงสุพัชรินทร์ บุราณผาย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ภายไธสง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๖ / ๒๗๓
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มค ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงปณฑิตา วารินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายนาวา เศษมาก

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ ปสสาวะโท

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงอรัญญา ทองเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงอรัญญา ไชยโคตร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงธนันภรณ์ พงษ์สุระ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายอานันท์ สืบเพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายอานนท์ สืบเพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุผาโต
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายปวรุตม์ นาอุดม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงธันยพร กิลันทม

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายรัฐภูมิ ราชเสนา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายศุภณัฐ ปุเลโต

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงกมลธิดา รองศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงแคทริน ปตตาโส

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ปะการะพัง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงธนพร พิษนูย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ปะทานัง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงสุพรรษา พาไสย์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายณัฐพล แทนไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายพีรศักดิ

์

สมีนาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายแม็ก นามัสเก

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงวรัญญา หลงมา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงสุภานิดา เทียมทะนงค์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายปโยรส แซ่ตัน

้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โพธิแสงดา

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงกุลิสรา ทิพย์เสถียร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก้วกานัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายรพีพัตร์ พลรักษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายสุกฤษฏ์ แก้วจุมพล

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงชาลิสา โวหารลึก

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แพไธสง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายพัทธดนย์ อุดมสุนทร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงนันทิดา ตาลน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายสิทธินนท์ ทองมา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๗ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองขาว

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายภูรินทร์ แยกไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายวุฒิชัย สุริสาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ ปุผาลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายอนุวัตน์ มึกไธสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายยุทธนา มะละทองคำ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายทีปกร รองศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายสิริโชค สมภพ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายเรืองวิทย์ พุฒเคน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายศิวัช นาราด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงศุภกานต์ พลจัตุรัส

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายกฤตกานต์ พลทุมมา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายธนาคิม ท้าวจันทึก

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงพรธิตา สุทโทวา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ปงชัยสงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงอรัญญา ปาริโต

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายกิตติภัทร์ เผยไธสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายภูมินทร์ โพธิแสงดา

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายพงศกร ปะถาระโต

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ปะทานัง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงเกตนิภา อินทรชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงหยาดทิพย์

เหลืองวัฒนาโชค
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา งามศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ แผลงสูงเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สิงสุวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ ชูใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงสริลนุช ศรีหาจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงสุนิสา พรมขาว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายณัฐพล เทียบชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงกันยากร บุบผาเต

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงจิรภิญญา มาลา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายณัฐพล เพียปอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายนพรัตน์ สีครัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายธีรพงศ์ ภิพราช

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงวรนิฐา จันทรสม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๘ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายสุริยะ โกสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ผันผ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงจีระนันท์ เพชรรักษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงอัมพร เทียงพาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายกวี ศรีหาเวช

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายปวรุตม์ หน่อสีดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายศักรินทร์ มหาอ้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายสิทธิโชค ศิริสมบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงศกุลรัตน์ สิงห์โสภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายทศพร พรมรินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายสุนิษา ทองนอก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายวัชระ ปะวะถา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชวงรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงวรดี ยางงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา กุลวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงถิรดา ทบเทิบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นนทะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายคณิสร ชาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายอิทธิ อุไรอำไพ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงพาฝน แทนกลาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายจิระวัฒน์ จำนงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายพิพัฒน์ คำงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงอรอนงค์ จันดาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงกนกพร เจียมใจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงวิมลณัฐ เมืองซ้าย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายภูสิทธิ

์

ปะวะทัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายภูมินทร์ ไชยสินธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงโยธิกา ภูสีฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายศิรวิชญ์ ทำนานอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายธนากร จันปาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงศรัณยา ทานันท์นอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายกฤษฎา สมีน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ แทนนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายปฐวี เทียมทะนง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงฐานิดา แสงสุขสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงนิรชา ภูบัวดวง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงอริสา ปริโต

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินจันหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายณัฐนันท์ ปาปะโน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายพงษ์วิษนุ ทับทิมไสย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายนนทวัฒน์ สมวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงชลธิชา เกตุสะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงจีระติ ปนะสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายชาติชาย แสงโส

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายกิตติคุณ น้อยอ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปทังเว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงธัญชนก ปะทิเก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงนันท์นภัส นาราษฎร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงปณิดา ปองปดชา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายพัชรพล หมืนไธสง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ อิมเอม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ฟุงเฟอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายพสิษฐ์ ปะทิเก

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงวรรณวิสา แรงกิสวิทย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปุราชะกา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายธนกร โม้แพง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายภูตะวัน ปะวันสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายชาญวิชา มิสา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายพยัคฆ์ อักษรเสือ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายพีรณัฐ ภาชะโน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายภานุพงษ์ เศษมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายวิศรุต ธุระธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงวนิดา มหาศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงชาริสา นามัสเก

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายธาวัน ไชยโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บูระภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปดตาระโส

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๐ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงอภิญญา โพธินอก

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงอลิสดา ไชยศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายปุณยธร กุระดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายภานุเดช มูลสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายวรเวช สระบัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายอนามฤณ บุญเลิศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายเอกพล โขงกง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงอัมรา บุบผามาลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายกรประเสริฐ รักทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายรวินทร์ โพธิสอน

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายศรายุทธ สิทธิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายอานุภาพ ศรีแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงวิภาพร ด้านเนาลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ พันหล่อมโส

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงศรินยา ทองนอก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสุภาพร พันหล่อมโส

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงดวงตา ธรรมรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอัญชลี มิสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงนัฐลดา ปุริทำเม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวภัทรวดี แก้วชนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงณภัทร คำดุ้ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงยุวนันท์ ปะตะทะยัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายระพีพัฒน์ ปดตังถาเน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา แสงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายวัฒนชัย สุทธิไชยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงลลิตา เชตะโพธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายปุณยวีร์ วิบูลย์กุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สีแป

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายธนากร คำด้วง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงธนัญญา พงษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงพัชราภา ปนะกาสัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงพิยดา เข็มโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายธีรภัทร จำปาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ วันสูงเนิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายวชิระ คำโค

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๑ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายวุฒิภัรทร ต้ออาษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายศิวกร ปะสาวะเท

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายสรวิทย์ ปวงประชัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ทุมนาหาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงชนาพร พลรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชิดชมนาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ปะริโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ชำนาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายนาวิล แสนวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายภูเบศร์ หามาลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายวายุ มีไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงธัญญ่า เพียรอดวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวรินทร ขุนเพ็งมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงสุภาพร ทะนงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายชนะชัย โมดาคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายวัชรพล ทบวงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงจุฑารักษ์ มะโนชิต

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงนิชธิชา หอมโคกค้อ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงปาลิตา ฝากภูธร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงมานิดา คำแสนโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงสุลีพร ปดตามาตา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำกองแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงอิสราภรณ์ สมภพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงวิภาวี ชวนสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๔๙ เด็กหญิงปรัชญากานต์
จงชมผา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ชาวบ้านใน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายพงศกร ปกเขตานัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายธนกร สุโทวา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายยศกฤต วงมาเกษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงนิติยากร สุกใส

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายจิรายุพงษ์ ลาเบาะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงมินตรา เนียมนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายอเนก ประสวนศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงสโรชา โอดสระน้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงสรัลยา ศรีหาจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๒ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายยศพัฒน์ จันทร์โฉม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงประภัสสร ทิงโคตนร

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายชาญณรงค์ อาษาศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ เวโสวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายวรกานต์ ทับผา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงธวัลยา เศษมาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงณัฐริกา เพาะไธสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงพนิดา ชาญเขว้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขีพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงฐานิดา ทบแป

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงภัทรภร สร้างกาลนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายธนพล ทาเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายชนันนัทธ์ นันเต๊ะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงเกนิกา ปะทะโก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงจารุภา อุระสนิท

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สท้านวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูบุญศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๗
นางสาวเนตรนำทิพย์ โรมเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงนัทมีนา บัวสาย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายรติพงษ์ ปงชัยสงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายณัฐพล เหล่าสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายภุมรินทร์ ปะทานัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายภูวเนตร องค์อินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงบุญสิตา นามสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายชัยยงค์ ปองโหน่ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ งามทาสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๖
นายปญญาวิชญ์ หิรัยแสงไพศาล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๗
นางสาวราตรีพร ปุยละเทิม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๘
นายธิติวัฒน์ กิตติคีรีพงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๘๙
นายพัฒนพงศ์ สุขภูวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๐
นางสาวศิญารัตน์ กิตติคีรีพงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๑
นายอานันท์ จันทมาตย์

๐๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๒
นางสาวจันจิราภา โทรเลข

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๓
นางสาวธิติมา ศิริอรรถ

๗/๑๐/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๔
นางสาวปภัสนันท์

แก่นจันทณ์ณุสสร ๒๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๕
นายปริญญา ศรีราช

๒๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๖
นางมณีรัตน์ พัฒนาการ

๐๑/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๗
นางยุพิน ใจปานแก่น

๒๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๘
นายวัฒนา ผินนอก

๒๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๕๙๙
นางสาววิไลพร คำพิมูล

๓๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๐
นางสาวศรินทร์ญา โคตรปลาบู่

๐๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๑
นายสฤษดิ

์

ทรงอาจ
๑๖/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๒
นายอานนท์ สมอนา

๒๙/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๓
นางสาวเจษฎา เศษคึมบง

๐๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายกิตติพงษ์ .เพียรไลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายคณัสนันท์ รวมพัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๖ เด็กชายเตย  สิงห์ทอง
สิงห์ทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๗ เด็กชายธนกฤต  ตาไธสง

ตาไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายณัฐพล พืชหมอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายบุณยกร ปดตาทะสา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายปฐมพงษ์ ทองคำรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ คุณสีขาว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ คำไส

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

ประโหมด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อัปมระกัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายอรรถพล ฝนใจเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ปดตาเทสัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงชนัญชิดา น้อยบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ลอยเมฆ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงปาริชาติ มหาปะโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงณัฐพร เจริญศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงพรธิตา เทียบแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงภาสินี จันทะพินิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงวริษา เทียงคาม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

คงแสนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายกันญพงษ์ ทองวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายจิระพงศ์ วงศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายทรงวุฒิ แช่มรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายธนกฤต จันทศร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายธนาชัย ศรีเทพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายธีระพงษ์ คำไส

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายณัชพล หมืนริยะ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายณัฐฐินันท์ ทองสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ฝนใจเมือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายนันทโชติ โคตรชมภู

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายปรมินทร์ ประทุมมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายสัมพันธ์ ปดตานะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ กาญจนาพูลทรัพย์ ๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงคัทรียา นิรัญชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงจิราพร ศรีหามาตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงนฤมล คำทองสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงณัฐพร ดงแสนแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงภัทราวดี แน่นอุดร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทุมนาหาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายธิติพงษ์ ประพันธมิตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายชนาธิป เกียวกัน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายธีระวัฒน์ โฉมสะอาด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายณัฐกฤษ์ สุทธิ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

แว่นศิลา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะทาทะกัง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงประกายรัศมี

สาสงเคราะห์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ โสดาบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงแพรวา บุบผามาลัย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงกัลยากร ญาติโสม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงทวันยา บุบผามาลัย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงนำเพชร บุบผามาลัย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุบผามาลัย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงวรนิษฐา ปดตามาตา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงมาริสา ทาทองคำ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บุบผามาลัย

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายพลธกร กรวดนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายคฑาวุฒิ คำหล่า

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายญาณากร สีพา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงชลิตตา โคนาโล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีจันทร์โฉม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงธนภรณ์ เกียวกัน

้ ้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงรักษิณา ดาวะที

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์พล

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายธีรภัทร ปดตาระเต

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงภัสรา ปดตามาตา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงปลายฟา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายสมบูลย์ จิประพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์อัว

้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงปรียาดา ปดตาทะเส

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงกัญจน์ ปุเลทะตัง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายทักษดนย์ โพธิแสงดา

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา แสงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงสุธาสินี ร่วมกล้า

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายธนโชติ เขียวศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายคุณัญญา แสงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายชาวี ทับหัวหนอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ กุณจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายณัฐกร ปนะกัง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายธนธรณ์ พลาดสุ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายวรวิช นามปะเส

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายศุภกร เอกรักษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สาระเนตร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงคริมา จันทะปลาขาว

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงสิริวิมล ปดตาทะสา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงสุรัสวตี กมลชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงสุชัญญา ปดตาลาพา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงอรปรียา แก้วฝาย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงธีราพร คมขำ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แคนอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงแพรวา มิงมูล

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงปวีณา หนไธสง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดตาทะสา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายภูวดล กันหาไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มสุวรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายภูติวัฒน์ วงษ์สืบ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธนโชติ ผลาผล

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายกิตติชัย แสนตำแย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายมรรษกร กาละปกษ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงสิรัญญา วงษ์สีดา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยโชค

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงกันต์ยาวีร์ สิทธิจันทร์ดา

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เสิงขุนทด

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายธนโชติ เบ้าทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา กุยลา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายภูมิภัทร ชัยกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงพรพรรณ สุยารัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วบุญเพิม

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงภัชราภรณ์ แทนคร

๑๘/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงชลดา สิทธิเสนา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงติยาพร ผุยบัวค้อ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงสุมินตรา บัตร์ลาด

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงอนุชธิดา นาชัยสินธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีกรชำนาญ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ แสนวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายสุรดิษ ศรีไพรวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายธนกฤติ ทบวงศรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายพีรวัศ มูลเพ็ญ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายธันวา หยวกฉิมพลี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายอธิชา บุดดีหงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงพิชชาพร อาชญาสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงจิราพัชร ทวยจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงอารยา ไชยบาล

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายพงศ์พญา ประจวบกลาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๒๙ เด็กชายนายบุญอนันต์
เทียบผาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายศิริชัย อินวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายบูรพาปฐวี พรหมบุบผา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

นาอุ่นเรือน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายชนะพร เทียบพิมพ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายดนัย อุ่นเรือน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายธนาธิป คัสดี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ฝนยาวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายเมฆา มงคล

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายศิวกร พลไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายอภิวัตน์ ทาวะรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงจิราพัชร ใจเย็น

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงอิมภิรา กางโสภา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงชาลิสา ประสมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ แทนมูล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงพิชญาพา สารไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงณิชานันทน์ สมอ่อน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงวรัญญา วิเศษวุธ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ วิเศษสิงห์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงนิภาพร หวานเส

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงสุชาวดี วันภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายพีรณัฐ ทบด้าน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ พลต้าง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายธนัช เทือกดอกไม้

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายพงศกร วันไชย

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีแก้วนำใส

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสงมา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงพีรดา เหลือมพล

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงสิริวิมล สีบาล

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงอพิตา เพ็งราช

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายอมรเทพ ปองหลง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายเอกราช วิมลรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายอดิศร คำโฮง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงพรรณนิภา แทนคอน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงวิสุทธินี ขจรราช

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายอิสระ มุวิจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายปุระชัย กรรมหาวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายนันทกร ปนะกัง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายอภิมงคล ปจจัย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงวริศรา เหล่าอรรคะ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงอภิษฎา ปนะสา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายคณบดี ถีระสา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายณัฐพนธ์ ปนะพัง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ วรเท่า

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายเพทาย วงษ์บ้านดู่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายรุ่งโรจน์ เมฆสา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายสิทธิพร นาทองบ่อ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันดาหัวดง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงธีรนัด อินทร์วร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงนลีรัตน์ ปนะพัง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงไปรยา ปนะสา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงสิราวรรณ สีทองสา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายปญชญา เกตุแสนศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายวัชรพล มะโนราช

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายอครวินท์ ปนะพัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ ถาวะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายโกเมศ ปดตาเนย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายปภิณวิทย์ พรมสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๗
นายกิตติศักดิ

์

สุนทะวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๘
นายชัยธนวัฒน์ เจริญภิรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๘๙
นายปราบชนะ ปอมยาหยับ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๐
นายพลจิตต์ ทานะสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๑
นายพัทธพล ชูใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๒
นายไพฑูรย์ โพธิผา

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๓
นายภาสกร ปอมยาหยับ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๔
นายสุรบถ ผาพงษา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๕
นายอภิวัฒน์ ทิพย์พันโน

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๖
นางสาวกนกอร บัวศรีภูมิ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๗
นางสาวกมลวรรณ เทียงดาห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๘
นางสาวกรวิภา ชารีอัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๗๙๙
นางสาวกัญญาภัค อันทโคตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๐
นางสาวกัญญาภัทร ปดตาเนย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๑
นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๒
นางสาวชนม์นิภา อุณาธิเนย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๓
นางสาวชนิกานต์ อ้วนวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๔
นางสาวชมพูนุช ทวยไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๕
นางสาวนภารัตน์ ยางนอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๖
นางสาวนรินทร์ วัตวิเศษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๗
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจุมพล

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๘
นางสาวภัทฑิรา คุ้มไพฑูรย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๐๙
นางสาววนัสนันท์ แสนราตรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๐
นางสาววาสนา สิทธิเพ็ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๑
นางสาวศราญรัตน์ ประสานพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๒
นางสาวสิริกิตติยา สีสังข์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๓
นางสาวสุดารัตน์ ลาสมบัติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๔
นางสาวสุทธิดา หล้าสุดตา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๕
นางสาวสุรีย์พร ปกกาเวสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๖
นางสาวโสภารัชต์ พรมโชติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวอรทัย เกษร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๘
นางสาวอรอนงค์ ทองพูน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๑๙
นางสาวปยดา ปาปะไพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๐
นางสาวอคิราภ์ นามคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๑
นายชัยณรงค์ อินทรศิลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๒
นายณภัทร ถานันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๓
นายปริญญา ทองอาสน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๔
นายวุฒิชัย ธุระไชย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๕
นางสาวกมณทรรศน์ เพียรสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๖
นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐโส

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๗
นางสาวกาญจนา จุปะมัดถา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๘
นางสาวชนานันท์ พะพิทักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๒๙
นางสาวณัชชา ตังชารี

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๐
นางสาวดลฤดี ปนะถา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๑
นางสาวธัญญลักษณ์ กิงดี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๒
นางสาวบัณฑิตา ปยะกาโน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๓
นางสาวเปรมกมล คงสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๔
นางสาวพิรุณปราง ปลอดโปร่ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๕
นางสาวเพชรรัตน์ นามาสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๖
นางสาวมณีฉาย วันนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๗
นางสาวมาริสา กองรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๘
นางสาวรุ่งตะวัน สุขากาศ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๓๙
นางสาวศิริรัตน์ ปะระติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๐
นางสาวสาวิตรี คำงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๑
นางสาวสุกานต์ดา ประสาร

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๒
นางสาวอมรพันธ์ นุ่นปนปก

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๓
นางสาวอินทิรา อินทฤชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๔
นางสาวอิศริยา ปนะสา

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๕
นางสาวเจนจิรา เรืองวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๖
นายปตินันท์ สุทธิเภท

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๗
นายศรุตศาสตร์ แก้วจุมพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๘
นายสราวุธ ศาลางาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๔๙
นางสาวชนิกานต์ แพงพงษ์มา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๐
นางสาวมนัชญา มีวิธี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๑
นางสาวนำริน สีลาเกษ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๒
นางสาวเนตรนภา ปะระทัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๓
นางสาวพัชราภา แพงพงษ์มา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๔
นางสาววรรณวลี มะโนราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๕
นางสาวสุจิตรดา อินทมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๖
นางสาวสุปรียา มีสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๗
นายครรชิต สดใส

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๘
นายเจษฎาภรณ์ มุกดาตระกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๕๙
นายธัญญะ ยองมะณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๐
นายธีรภัทร ปกการะโถ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๑
นายปรเมษ นุสายรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๒
นายภัทรพงษ์ คุณมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๓
นายมหัคฆพันธ์ สังเสวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๔
นายวิทยา ตะโจระกัง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๕
นายอนุภัทร ทุมทุมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๖
นางสาวทิพานัน วงค์สามารถ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๗
นางสาวปยะวรรณ มะธิมะตา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๘
นางสาวเยาวลักษณ์ สิงหาราโท

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๖๙
นางสาววราภรณ์ แพงสาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงวันวิสา กองจวน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๑
นางสาวศรินดา การะน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๒
นางสาวเสาวภา รัฐรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๓
นายอรรถพล พันทร์จันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๔
นายกิตติศักดิ

์

จันทะวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๕
นายภานุวัฒน์ ผิวเฮ่าขา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๖
นายวรชิต เชือนิจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๗
นายวัชรพล ปะตินัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๘
นางสาวจุฑารัตน์ ข่าขันมณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๗๙
นางสาวดุษฎีพรรณ สิทธิแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๐
นางสาวธัญพิมล ศรีแรต

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๑
นางสาวบริมาศ ทองนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๒
นางสาวพัณณิตา บุญเปลือง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๓
นางสาวอาทิตยา ปะตินัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๔
นายจรัลชัย อันศรีเมือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๕
นายนันทวัฒน์ กองสินธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๖
นายสิทธิชัย เลบ้านแท่น

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๗
นายอาทิตย์ ภูตะดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๘
นางสาวณัฐริกา ปดติลาพัง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๘๙
นางสาวศิริรัตน์ ปกกัตตัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๐
นางสาวสิรินทรา พลศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๑
นางสาวใบเฟร์น กินบูราณ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายกิตติกร ภูคำศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

อนุมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายจารุวิทย์ อนุมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายชาญวิทย์ บวรฐิติไพศาล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายธนัท จันทศิลป

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายพันชาติ ปทุมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายรพีภัฒน์ ระรงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายวัชระชัย แขนคันรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงกฤติยาณี ศรีคูณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ชารีอัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงเขมมิการ์ บุญเจียม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงชลมาศ ไชยเนตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงญาณิศา อัปมระกา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงณัฐชา เข็มนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงณัฐลิกาน์ พุดสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงดุษิตา ศรีภูวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงธนัชชา ปะโพทะกัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงประไพแก้ว ปะติโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงปรัตดา ปนะถา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงพรชิตา ปตตาเนย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วพลอย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มะธิโกวา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไวจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงมนพร แดนวงล้อม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงมาริษา คำหล้าแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงลักขณา ฤทธิราช

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงวรัญญา ปะนามะเท

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล สิงหาราโท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงอนันตญา เผือกสีสุก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงอริษา ศรีภูวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงอัญชรินทร์ ปะโพทะกัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายกุลชาติ มาตมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ปจจัยเก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายดลฤทธิ

์

ศรีนามบุรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงโสธร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายนิลภัทร จูสำราญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อะทุมชาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายปฏิภาณ ควินรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายรพีภัทร แคนตะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายสุวรรณชาด แก้วชนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงรสริน บุญลอยสงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงอริสา คำยอด

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คณะนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงชลธิชา ปยะกาโน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงนภาพร มะธิปไข

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงวิภาดา น้อยวิบล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงศุภากร สิงห์หาญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงสุจิตตรา กาบทุม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายคมกฤษ สืบสุนทร

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ เกษกุมศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายพีรัช เพ็ชรสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายภูรินท์ ยอดมาลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายมินฑาฎา เอ้นแคน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายศุภชัย ทองหล่อ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายศุภวัฒน์ มะธิปไข

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ พิพิธกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายอานุภาพ วิลัยกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วอมร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงขนิฐา ดาราช

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงจิราวรรณ อุณาธิเนย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงนิภาพร พงพันนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงบุษยมาศ มัชชะปะโม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงปนัดดา ขันตี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงปณฑิตา วิเศษ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงปนมณี บุตรเล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงพัชราพรรณ ภานูราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงพันณิตา เกวียนนอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงพิชามญช์ แสงเพชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงภัณฑิรา สีหาบุญทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงเยาวภา โสภากุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงวรรธนพร ภูเดช

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงวันวิภา ชำนาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงสุภัสสรา หล้าทองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายจักรภัทร ปะนามเท

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายเกียรติภูมิ สุขทวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายคทาวุธ สำเภาทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายชูตระกูล ปะเมนาโค

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายโชติวุฒิ ด้วงอำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พพิทักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายณัฐพล ทับโททับไทย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายธนกฤต ฝาชัยภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายนันธวัช ปตตายะโส

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายนาธาน จุปะมัดถา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายพีรศักดิ

์

ดัดสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายภูริภัทร น้อยบุดดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายภูวดล กงนอก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายวรเชษฐ์ กองสุกรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายศราวิน มีเค้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

วันชาดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายศุภกร จันเต

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายสันติภาพ ปะนะภูเต

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายอนุกูล มาสุขา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายอนุชา ทองชนะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงจินตนา เรืองวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงชนากานต์ คำภูมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงชลดา หินกอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงชีวาภรณ์ ปตตาลาโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงณัฏฐา เอกจีน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ภักดีการ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงประภาศิริ เดชกุลรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงรัตติกาล มีสิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงรัตนากร นาขุนทด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงรุ่งรพี เกษมสานต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงวิภาพร ปญญาวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงสุภาพร เหล่าคงถาวร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายณัฐปคัลภ์ คำจันทราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายทิวัตถ์ ปาปะไพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายธนวิทย์ ยางงาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายปรินเพชร ศรีวิชา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายพงศธร โพธิมัด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายพีทวัส หม่อยปู

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายภูริณัฐ อัปติกานัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ บุญเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เพชรหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วชนะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงชมพูนุช บุตรดาวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อุ่นอก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงฑิตยา หนอสีหา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มไพทูรย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๑ เด็กหญิงนภัครประภา
แก้วบุญเรือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงนรรณพร ขาวภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงนีรชา แห้วทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงบุญญิสา สายสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงปณิษษา วารินกุต

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงปภาวดี ภูแม่นำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงปาริชาติ สุรพล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงปนปรากรม พลดงนอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพิมลนาฎ ศรีทุมมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงเพชรดา ปกการะโถ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงแพรวา ทองชนะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงภัทรภร จันทร์แจ่ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงรัฐกาญน์ หลินภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงวรดา พลคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทุไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงสิรินทรา พลมีศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมนาหาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงอริสรา โลหากาศ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยมีเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงอิมพิรา ปนะถา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๑ เด็กชายกฤษตฤณนันท์
แคนติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายฐิตินันท์ โสภาพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นามวิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายธนพัฒน์ พิมยัง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายปฏิภัทร บุญมาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายปราชญ์ คำฟูบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายผดุงเดช ปกการะโถ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายพลวัฒน์ เจียมทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายสมคิด ภาระโข

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายอรรถกร นิสสัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ แก้ววิเศษ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงจิรนัน ภานูราช

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงจิราวรรณ ปนะถา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงชณัญชิดา วันทุมมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงณัฐณิชา จันเต

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงณัฐมล พะโคสี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญมาพิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงธิตินันท์ ขจัดโรคา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๖ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงนงนภัส ปกกาวะเล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงนภัสกร แสงโสธร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงเนตรดาว ปะฏิโก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สังวุฒิโต

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงปยะฎา คุ้มไพทูลย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงพัชริดา ปะบุญเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงพิมกมล แสนบุญศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงภัทรดา เทมี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี ทองอาสน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงยศวดี โชคเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ โลหากาศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงวรัญญา วรลักษณ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงศศิธร ทองย่อม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงศิริประภา ประเสริฐแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงสุนีย์รัตน์ เหลารินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงอรทัย คำพี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๖ เด็กชายไมเคิล โอเวน
คำพี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายกิตติชัย ดีด่านค้อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายชัยวัฒน์ กูนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายธีรภัทร์ ราชเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายวัชรากรณ์ ทิงแสน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายวิเชียร หนอสีหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายศรัญยู ปาสาริกัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายเอกลักษณ์ ปอมยายับ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงญาดา พานิช

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงฐิติมา วงษ์นันตา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวอุตสา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงดารุณี บุดดีคง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงนงนภัส โพธิจักร์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ปจจัยโคถา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงภรณ์คิณี คำดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงภาวิดา วงวังจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงมินตรา วันเฮียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงมุธิตา รุ่งรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงลลิตา แก้วแกมเกษ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงวารินทร์ ศรีวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงวิยาดา ศรียาภรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงสุธิดา สืบสุนทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงอรปรียา ยาเทพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายชยณัฐ ค่อมบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายบริรักษ์ ปนะกาโน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงกนกกร คุ้มขำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงปนัดดา มะสุริน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

อันทะโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายจุฬา พันธ์จันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันดาหัวดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ผาวงษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายณัฐิวุฒิ ทุมนาหาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธารินทร์ ดีด่านค้อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สายศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายปติศักดิ

์

วานิช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายยงยศ สินทรา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายวิริยะพงษ์ ยิงยืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายศุภากร สืบพวงคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายสโรชา ขันตรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายสุรนาถ กองแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายหัสดิน ประสาโท

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายอิทธิราช แก้วลอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทะวงษ์เงิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แก่นภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงนภาพร ปะระทัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงบุญญาพร มะชิโกวา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงบุษยา ลายนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงพนิดา แก้วอาจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงพรพิมล ถุงจันทร์แก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงพัชรพร ภูคำศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงศิรประภา บุญสวาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงศิริมาศ มาตจุฬา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงสุนันทา ภูมิภักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา โคตรสุโน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงแอนนา สีนวนแสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ มะธิตะนัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงลักษิกา รอดประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ กว้างขวาง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายกฤษนัยต์ จิระอร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายจรูญ ปจจัยโคถา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายจักรพงษ์ จันดาหัวดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายฉัตรชัย ไวยาประโคน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวะเคสัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายตันติกร ขอภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายธนพนธ์ กินโบราณ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ไปพรมราช

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายพิสิษฐ์ ทอนเสาร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ กองแก้ม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายภัทรพงศ์ พุดลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายศิริวัฒน์ จันทะกล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายสุตนันท์ จันเต

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

พลเยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายอนุรักษ์ เหลามี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงกชกร ผาเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงกนกอร แสไธสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงกาญจนา สัญจร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จวงจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประจันทร์ทัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงชลิญญา สนามพรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงตองสาวิตรี ตลอดไธสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงทิพพาพร พัฒนาศูนย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงนัทชา โพธ์ผา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ไชยบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงพัชรพร น้อยบุดดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์พรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงวรินทร ปนะกาโน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พุทธพันธุ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงศิวภรณ์ ชัยรถ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงอัญชลี หลังแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ มะลาไวย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายจิรารุวัฒน์ ปนะกาโน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เกษอาภรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายทินกร กุลธินี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายปริญญา ขันตี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายพัฒนากร ทองบ่อ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายภานุพงษ์ สิทธิตา

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายฤทธิชัย ปดตานัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายวีรวัฒน์ หวัดวาป

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุตมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงพลอยชมภู โพดสีเขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ นุโยค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงแพรวา แพงสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เผือกสีสุก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงรุจีรา มาตมูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงศิรินภา สอิงทอง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงอันนา ปตตายะโส

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงอาทิตยา พิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงอิสริยา ภูขามคม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงอุษณิสา บุญมาพิลา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๗
นายคุณากร ทานะสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๘
นายคุณากร โพธิมัด

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๗๙
นายจิตธิชัย ขุนคินี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๐
นายฉันทพล อาจพลไทย

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๑
นายทรายุทธ ภู่นิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๒
นายธีรเดช ปดตาปดโต

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๓
นายบรรณวัฒน์ แสนเจ๊ก

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๔
นายภูวเดช ศรีภูมิชน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๕
นางสาวชลิตา โกพา

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๖
นางสาวชัญญานุช ศรีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๗
นางสาวชิดหทัย น้อยจันวงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๘
นางสาวณัฎฐณิชา ทองลือ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๘๙
นางสาวณัฐธิดา หม่อยปู

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๐
นางสาวตรับเพชร วงศ์ศรีชา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๑
นางสาวฑิตฐิตา โสภาพร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๒
นางสาวนันทิชา เขียวเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๓
นางสาวเนตวรัตน์ ยุบลมัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๔
นางสาวเบญจวรรณ หนอสีหา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๕
นางสาวพรประไพร คณะมูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๖
นางสาวภัททิยา บุสดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๗
นางสาวมรกรต สายแวว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๘
นางสาวรวิสรา ผิวเฮ้าขา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๑๙๙
นางสาวลลิตา ไพรสาละ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๐
นางสาวศิริรักษ์ ปาสารัก

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๑
นางสาวสุจารี โคตรบรรเทา

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๒
นางสาวสุดธิตา เทียบเพชร

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๓
นางสาวอรปรียา ปนะสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๔
นายศิริศักดิ

์

ทบทวนน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๕
นางสาวเขมอัปสร สอนแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๖
นางสาวณัฐวิภา ขานดา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๗
นางสาวรินรดา สังสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๘
นางสาวสรัลพร ปจจัยโคนัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๐๙
นางสาววาสนา ยอดสะเทิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๐
นายเกษม แสงรวม

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๑
นายไกรวิชญ์ ชาชำนาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๒
นายเจษฎา ภูมิภักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๓
นายฉัตรมงคล ถนัดค้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๔
นายชัชรินทร์ ประเสริฐแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๕
นายณัฐกร วงษ์สีสา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๖
นายณัฐดนัย สอนวงษ์แก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๗
นายณัฐพงษ์ กาบทุม

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๘
นายธนธรณ์ ปนะพัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๑๙
นายธนากร นาทันลิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๐
นายนพรัตน์ ชินภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๑
นายปเตอร์ มาลัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๒
นายภูมิรินทร์ นาสินส่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๓
นายวีรพล เกษหอม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๔
นายสุทธิพงษ์ เเสงสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๕
นายอัครพล บุญแผน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๖
นางสาวเกวลี โทแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๗
นางสาวจริยา ยอดประทุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๘
นางสาวจุฑารัตน์ ชะช้างรัมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๒๙
นางสาวชลลดา ไชยสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๐
นางสาวบุษราคัม จันวงสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๑
นางสาวเบญญาภา นรเพ็ชร

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๒
นางสาวพรรณิดา ภาระโข

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๓
นางสาวศรันญา เวสา

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๔
นางสาวศรินดา เจริญดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๕
นางสาวสกุลรัตน์ ชัยทาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๖
นางสาวสิริมา รัดทำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๗
นางสาวสุปราณี ปนะสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๘
นางสาวอรวรรณ วงบ้านดู่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๓๙
นางสาวอริยา ชัยรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๐
นางสาวอริศรา ประทุมวี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๑
นางสาวเมธิญา พุทธเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๒
นางสาวเบญจวรรณ วงหาญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๓
นางสาวพัชรินทร์ เกียงภา

๋

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๔
นางสาวอัจฉรา ทองบ่อ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๕
นางสาวโชติรัตน์ อัปมาเก

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๖
นายกุลธร เอ้นแคน

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๗
นายฐาปนพงศ์ มะลาพิมพ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๘
นายธนวัฒน์ พรมสากล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๔๙
นายธันวา บุญมาพิลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๐
นายภานุวัตร ปดตายะโส

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๑
นายภูมินท์ ยองมะณี

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๒
นายรัฐพงษ์ บัวศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๓
นายรัตนเทพ ผันกลาง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๔
นายศุภวิชร์ ทองอ่อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๕
นายสรวิชญ์ สุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๖
นายสหภาพ ไชยพูน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๗
นางสาวจารุณี เกียนนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๘
นางสาวจิตรลดา สิมสีดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๕๙
นางสาวจิราวรรณ การดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๐
นางสาวชลธิชา สุราช

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๑
นางสาวชลิดา ปะกินัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๒
นางสาวณัฐณิชา ปะนะภูเต

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๓
นางสาวณัฐธิดา พิลาพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๔
นางสาวนราทิพย์ พันสาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๕
นางสาวบุษญา ปนะสา

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๖
นางสาวเบญจวรรณ แสวงสิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๗
นางสาวแพรวพราว นามเหลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๘
นางสาวรัชนีกร เกตุลำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๖๙
นางสาววิภาวรรณ ปะนาเส

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณภาค

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๑
นางสาวหทัยรัตน์ แสนกันยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๒
นางสาวออนพิมล ชินเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๓
นางสาวรวินท์นิภา อันสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๔
นายคาวี จันทเกตุ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๕
นายภูมิพัฒน์ ลาตรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๖
นายศุภการย์ ถานันท์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๗
นายอภิสิทธิ

์

จันทุมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๘
นางสาวปาณิศา กองเสาร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๗๙
นางสาวอาทิตติยา นิลโอโล

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๐
นางสาววรรณิภา ปะจุนลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๑
นายประดิษฐ์ บัวระภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๒
นายณัฐกิตติ

์

มะธิเปนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๓
นายณัฐพล ตานิโก

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๔
นายธนากร ปะระเวสัง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๕
นายธีรภัทร น้อยจันวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๖
นายธีรภัทร ลาเต

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๗
นายนนทกาญจน์ น้อยจันวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๘
นายสุรพจน์ สีหาบุญทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๘๙
นางสาวชนกานต์ แพงสาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๐
นางสาวชรินรัตน์ ตังชารี

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๑
นางสาวณัฐวิกา บำรุงนอก

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๒
นางสาวดรุณี โพธิสิงห์

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๓
นางสาวทิพวัลย์ จันทะเสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๔
นางสาวนิระชา อินวังดู่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๕ นางสาวประวรรณรัตน์
อะทุมชาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๖
นางสาวปวีณา พิลาโสภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๗
นางสาวสายชล ปกกัตตัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๘
นางสาวสุชัญญา มาลาพิมพ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๒๙๙
นางสาวสุภาวรรณ กันหาพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๐
นางสาวสุมาลี จอมสีกระยอม

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๑
นางสาวอริสราภรณ์ บุญทัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๒
นางสาวอภิสรา พิมยัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๓
นางสาวอภิสรา วงษ์คำจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๔
นายธีรโชติ ไหมหรือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๕
นายวิเชียร ปะนามะเส

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๖
นายสหรัฐ ยอดสะเทิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๗
นายเกรียงไกร จำปาหวาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๘
นายดล ปะระทัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๐๙
นายนพรัตน์ แรดจันเหนือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๐
นายนภสินธ์ พิลาพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๑
นายนุพร ภูคำศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๒
นายปฐมพร สาวันดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๓
นายปรัชญา ศรีศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๔
นายพัฒธนพงศ์ ศรีสว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๕
นายพีรยุทธ โยธิบาล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๖
นายวรเมธ วงศ์คำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๗
นายสวกฤต แก่นสา

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๘
นายสุริยา จันเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๑๙
นายอรรถพล ประวันเตา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๐
นายอำพล นนท์ตรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๑
นางสาวกันต์กมล เขมะรัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๒
นางสาวจินทภา วิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๓
นางสาวจิตราภา ศรีสงัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๔
นางสาวชนินันท์ จันทะไพร

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๕
นางสาวชลิตา นุโยค

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๖
นางสาวปตถมาพร กิลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๗
นางสาวปยธิดา ปริพล

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๘
นางสาวรัตติกาล ปลายไม้

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๒๙
นางสาวรัตนาภรณ์ หารโกทา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๐
นางสาววินดา ภูตะดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๑
นางสาวสุวัณณา อนุศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๒
นางสาวสุนิษา ดาราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๓
นางสาวสุนิสา ปนะเต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๔
นางสาวสุมาลี อัยยะโก

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๕
นางสาวสุมิตรา ประกอบไมล์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๖
นายธีระศักดิ

์

สิงห์ประดิษฐ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๗
นายอดิศร ทวีศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๘
นางสาวจิราภรณ์ กดแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๓๙
นางสาวศศิกานต์ มีทรัพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๐
นายเกียรติศักดิ

์

อ่อนดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๑
นายธนพล ปจจัยโค

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๒
นายวีระพันธ์ สิงห์หาญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๓
นายอดุลย์เดช ปกกาเวสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๔
นายอลงกรณ์ สีสังข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๕
นางสาวกรกนก ภูคำศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๖
นางสาวธัญญลักษณ์ สังข์เสวี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๗
นางสาวปนัดดา อันทรินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๘
นางสาวพรวลัย ทุมนาหาด

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๔๙
นางสาวพัชราพร ยอดบุญมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๐
นางสาวพัชริดา ปนะสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๑
นางสาวพัชริดา ศรีภูวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๒
นางสาวมลธิดา ราชบัวโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๓
นางสาวรุจวรี ปนะโต

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๔
นางสาววรพรรณ สุวรรณโคต

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๕
นางสาวศศิณา วิถาทานัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๖
นางสาวสุนิษา จันเสนา

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๗
นางสาวอรปรียา เพชรประดับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๘
นางสาวอรวรรยา มะเสนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๕๙
นายทศพร ทุทุมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๐
นางสาวฐิติวรรณ การิโก

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๑
นางสาวดรุณี ไตรโพธิท่อน

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๒
นางสาวทัศนีย์วรรณ จูสันเทียะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๓
นางสาวเบญจพร ปนะถา

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๔
นางสาวเบญจมาพร เวฬุวันใน

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๕
นางสาวรัตนาวดี วงศ์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๖
นายจีรศักดิ

์

หอมหวน
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๗
นายณัชพล กาบทุม

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๘
นายวีระพงษ์ นระสาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๖๙
นายอภินันท์ จิกจักร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๐
นางสาวกฤติยา ปาสารักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๑
นางสาวกานต์ศินา สีสุแล

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๒
นางสาวจริยา มะธิตะนัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๓
นางสาวจิรัชยา เวฬุวันนัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๔
นางสาวจิราพร กินโบราณ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๕
นางสาวจุฑาลักษณ์ แคนตะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๖
นางสาวชลลดา ปงอุทา

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๗
นางสาวโชติกา นามมะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๘
นางสาวณัฐธิดา ปะติตัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๗๙
นางสาวธยานี ดีเชียง

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวนีรนุช เกษียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๑
นางสาวเบญจมาพร ทัพธานี

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๒
นางสาวพรพิมล ภพไกล

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๓
นางสาวมนิศรา วงศ์บ้านดู่

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๔
นางสาวรัตนาภรณ์ ปจจัยโก

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๕
นางสาววารุณี ปทุมทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๖
นางสาวสยุมพร ปดตาราโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๗
นางสาวสริญญา ปจจัยโคถา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๘
นางสาวสุกัญญา ช่วยประดิษฐ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๘๙
นางสาวสุรางคณา ประสังติโย

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๐
นางสาวเสาวคนธ์ นิยันตัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๑
นางสาวอรวรรณ ใจเพชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๒
นางสาวอรัญญา วิเชียรรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๓
นางสาวอัญชลี ใจเพชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๔
นางสาวอารียา มุติมรรคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๕
นางสาวฉัตรชนก ปริเตสัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๖
นางสาวนรินทร์ ธุระไชย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๗
นายกฤษฎา บุญร่วม

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๘
นายชัยยันต์ กูนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๓๙๙
นายธนวัฒน์ เพชรหงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นายปณชัย พรมมากุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวกัลยารัตน์ มาใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวกุลสตรี เทียงเล

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวทิพวรรณ ลอยศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นางสาวธนิดา ตังชารี

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นางสาวประวีณา สุดสังข์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๖
นางสาวปริยากร เสาร์สิม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๗
นางสาวปาริฉัตร พูนไธสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๘
นางสาววันวิสา วงหาญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๐๙
นายกิตติพงษ์ วงษ์ท้าว

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๐
นายเกียรติยศ สุวรรณศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๑
นายจักรกฤษณ์ ประกิระตา

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๒
นายณรงค์ โพธิใต้

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๓
นายธีรวัฒน์ ทองอาจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นายนัธพงษ์ ปนะกาโน

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๕
นายนิติพล ราชจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๖
นายภัคพงษ์ โถน้อย

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๗
นายภานุวัฒน์ จันทะกล

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๘
นายฤทธิเกียรติ เสามะลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๑๙
นายวิษณุพงศ์ วินทะไชย

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๐
นายวีรวุฒิ ผาพงษา

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๑
นายศรัณย์ ปนาทัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๒
นายอนุวัตน์ กาบทุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๓
นายอภิสิทธิ

์

คุณวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๔
นายอินทนนท์ ตือเปลียน

้ ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๕
นางสาวกัลยารัตน์ ดำรงกิจเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๖
นางสาวจริญญา เฉียบแหลม

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๗
นางสาวจันทร์จิรา อินตะงิว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๘
นางสาวจินดารัตน์ อยู่ลือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๒๙
นางสาวจิรภิญญา ปะมะพุดโต

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๐
นางสาวจิราภรณ์ พะโยโค

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๑
นางสาวชนาพร สิงมาดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๒
นางสาวดวงฤทัย โพธิชัยศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๓
นางสาวธัญญารัตน์ ปาสาริกัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๔
นางสาวนิภาวรรณ ทองชนะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๕
นางสาววราภรณ์ ปะเวตัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๖
นางสาวศิริรัตน์ แก้วดก

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๗
นางสาวสมหญิง สมกระยอม

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๘
นางสาวสมิตา แพงสาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๓๙
นางสาวสุกัญญา ปทุมทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๐
นางสาวอรุณธิดา พุทไธสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๑
นายพีรพัฒน์ พานตะมะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๒
นายอภิชิต อนุศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๓
นางสาวณัฐธิดา จำปา

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๔
นางสาวปวีณา แสนเย็น

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๕
นางสาวอมรรัตน์ เพชรหงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๖
นางสาวอรอนงค์ แผ่นผา

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๗
นายวิทวัส ลุนละวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๘
นายกฤษฏา ปกการะโน

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๔๙
นายวชิรยศ สืบสูง

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๐
นายหัสดินทร์ ปะวะกัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๑
นายพัสกร วิเป

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๒
นายณัฐพงษ์ ภูวนาด

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๓
นายธนธรณ์ ปอมยายับ

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๔
นายธนสร ปะเทสัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๕
นายธีรพล วัฒนเดช

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๖
นายพิชิตพงศ์ พาพิลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๗
นายพิทยา ยาพัฒ

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๘
นายศุภโชค ยางนอก

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๕๙
นายอัษฏา โสดาปดชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๐
นางสาวคูณดี ยอดวงกอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๑
นางสาวจันทร์จิรา นินทราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๒
นางสาวจิรวรรณ ดงงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๓
นางสาวจิรัตชยา ทองสุพล

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๔
นางสาวชลนิฌา เกตุสันเทียะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๕
นางสาวธิดารัตน์ เสาสิม

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๖
นางสาวนำฝน ทองพิลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๗
นางสาวนำฝน นาลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๘
นางสาวบุษยา เสนนำเทียง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๖๙
นางสาวปรีดาภรณ์ สีหาบุญทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๐
นางสาวศิรินทิพย์ ปนะถา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๑
นางสาวสุกัญญา กาบทุม

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๒
นางสาวสุภัทราภรณ์ ผาพงษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๓
นางสาวอุรัสยา ประภาวิชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๔
นายนนท์ธกานต์ ปนะกาโน

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๕
นายพีรพล ปนะภา

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๖
นางสาวฐิตินันท์ โคตรดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๗
นางสาวนภารัตน์ สิงห์สำราญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๘
นางสาววิภาดา ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๗๙
นางสาววิภาวินี โสภาพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๐
นางสาวสโรชา แสงระยับ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๑
นายจักรี ศรีละออง

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๒
นายเอกชัย จันวงสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๓
นายชนาธิป เสือวิเชียร

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๔
นายธีระ แพงวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๕
นางสาวทวินันท์ ศรีภูวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินทรศิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายนนทพัทธ์ มะณีแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปตวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงกฤติยาณี โชคเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ชาสุดทะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงเกศินี แสนสี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ลายนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงจุรารัตน์ ปดชัยสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงชลธิชา เพ็งสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงธารารินทร์ ปตตาเนย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงนันธิดา พิชัยช่วง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงเบญญาภา ทองชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงปวีณา น้อยจันวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงพรทิพา พรมจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงไพลิน บาคาล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงภารุณีย์ ปกกาโล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงภิญญดา สีสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงวิจิตตรา ภิรมย์ภักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๙ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงศศิธร ดอกชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงศิริญาพร นามวิเศษ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงสิรีธร ศรีจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงสุธาลินี วิสีปตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงโสภิตรา ขานจ้าน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายกฤษกร โพธิจิต

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายกษิดิศ สุพะกำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายกิตติภูมิ ปททุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายคมสัน เจิดพงศ์พิสัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายเจษฎาภร คงแสนคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายชัยยานันท์ ปดถม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายธานากร ปนะสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายนภรัตน์ แสนลาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายพิทยา พันตะสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายมนนัทธ์ บัวรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงเกวลิน กัณหาเรียง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ ยอดประทุม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงชณิดา ปกการะโต

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงทานตะวัน วรยศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทะกล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงปนัดดา แก่นภักดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงปนัดดา ปนะสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงปริญญาพร เพ็งพุฒ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงปารียา ทักษิณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงปยวรรณ วรรชาดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา พิมพะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงไพลิน เทียบเพ็ชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงภัทรวดี สวัสดินที

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงภารวี โคตรศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ สีหานาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงรัตติการต์ แสนนภาวัลย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ลีปอพาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงวริศรา กุลดารัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงวริศรา วิไลวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงศศิชา เพ็งสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เอ่นแคน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ยาพัฒ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงองครักษ์ เทียนเรียว

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงอรนันท์ ทำนอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายศุภฤทธิ

์

เกษณี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายกิตติพันธ์ นันตะสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายจตุรพร ปะทังโข

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายจุลจักร กินบุราณ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

แสนยมาตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายทักษิณ น้อยบุดดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายธนกฤต ครอบครองวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายประภพ ปดตาทะโน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายยศพล ภาโนมัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายรัชชานนท์ แท่นศิลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายวิศรุต ผมดำหนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายศิลา ปดติลาพัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายสิทธิชัย มังกรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายสิทธิพล ปลายไม้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายสุภวัทน์ อินชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ จุตตะโน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงกิตติมา ภูคำศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญมาพิลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงจิรชยา ผลผะกา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงฉัตรธิดา ปนะสา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงชลธิชาดา ปะรินทร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงชลิดาพร ตุ่ยไธสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยอดบุญมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงณัฐรวี สีหาบุตรโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร มาสุขา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงเพ็ญวดี ไชยรงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงภัทรชลีพร ปริตวา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ อุ๊นย่งเซ็ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงรุจิรา ปกการะโถ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงลักษิกา สีหาบุญทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงอติมาพร วงรักษา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายพงษ์เพชร ปกกัตตัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปุริโส

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายเจษฎา สารบรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายชวนากร ศรีภูวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สัญจร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายณัฐพล ปะนามทัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายธนโชติ สีหาโบราณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายธนาดล สมกระยอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายประทักษ์ ปดชาจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายปริวัฒน์ เกียมแสนเมือง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายพงศกร อันสุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายพันกร ปตตาเคนัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายวัฒนชัย นนทภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายวิทยา สอนศักดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายศุภกร ปจจัยโย

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายอนุชิต บุบผามาลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงกรวิภา ชุ่มเย็น

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ยิงยืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี ปนะถา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงนุศรา ปงสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำภูธร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงภิรมย์พร นิยันตัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงมัลฐิกา โพธิแสงดา

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงมาริสา สาแก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงวาสนา น้อยจันวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงศรัญญา ปานไธสงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีภูวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา วรรณา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงอทิติยา คำงาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงอริสา แสนหว้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงศิริวิภา บำรุงไทย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงนภัสกร แสงจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงชาลิสา ทะนิล

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายนภพ กระฉอดนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ นิยันตัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ผลไธสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายกฤษณะพล ปะวันเต

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายกลยุทธ์ พานิชศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายจิรายุ นาชิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายฐิติพงษ์ จันทร์โส

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายณัฐพล เชือนิจ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายนันตกร ปตตานะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายภูษิต เสนารินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายวิโรจน์ ปะนามะเส

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายสิทธิโชค มังกรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงกาญจนา โสดาปดชา

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงชนิดา ระรงค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เวฬุวันนัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงณัฐนรี ชัยเสนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะนามโก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงพัชรี คำแสนกอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงมณิสรา เจริญดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงวริศรา โสมูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงสลิตา ศรีสุแล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงสุพิชชา ปุริมาตา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูตะดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงอชิตา มะธิมะนัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงอณัชชา ศรีภูวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงอนุษา ชารีอัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงพรพิมล ศรีดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๖
นายศิวกร คุณวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายเกียรติพงศ์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ จิรพนาสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นามศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายนลธวัช สีหาบุญทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายนาธาน บานกลีบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายภานุเดช ปกกัดตัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายภูมินทร์ เพชรหงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายวิทวัส ดำรงกิจเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายปริญญา รุ่งรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทรัพย์ทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายอาทิตย์ สิมวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายโอภากุล เจริญดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงจิราพร ประหุปะไพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงจีระพัฒน์ คงเปนนิจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงฐิติมา นักจอหอ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงณัฎฐิชา ปะวะเค

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงณัฐสุดา ประเสริฐแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงนันธิดา โฮมละคร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงประกาย พานิชศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงปานตะวัน ชูใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงพจมาน ยอดวงกอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงพัชจริยาพร พินทะปะกัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงรุจจิรา ปะชิโกวา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงศรัญญา ปะนามะทัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ กาบทุม

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงสุธารินี ทุมนาหาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงเสาวภา จันภักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงอารียา ดาแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงสุพัชชา ปกกาเวสูง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงพัชราพร วงค์อุไร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายจตุรวิชญ์ สีชัยวาลย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายจตุโชค ปนะถา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายเจษฎา มูลมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

คำแพงแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ปนะทาใน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายนิรพัฒน์ เกตุแสนสี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายอิศรา จันทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายจิตรลเดช พรมโสภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายณัฐพล โคนาโล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ เฟองฟู

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงมยุรี สีลาเกษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงวลัยภรณ์ วิชาไพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงวรรนิพา โคนาโล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงอนันทิตา ประมูลจักโก

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงขนิษฐดา แพงวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายสมพงษ์ ไกรยสินธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงรัชนี ดงอุทิศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายกิตติพงศ์ หนอสีหา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายชัยพัฒน์ โคตาโม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายณัฐกิตต์ จันเต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายณัฐพล ราชรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายธนากร คิดถาง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายปติศักดิ

์

เกียมแสนเมือง

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายพิชยพัฒน์ มะธิโกวา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายพีระพล กุลแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายภาคภูมิ วงหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายสุประดิษฐ์ ปกกาโล

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายวิลัยศักดิ

์

ทองทูล
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงชุติพร ผิวเฮ้าขา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงทักษอร ปตตายะสัง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงเพชรลดา บุญทูล

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงศศิภา ชูใส

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงอรจิรา อรุณโน

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงกรกนก ประเสริฐโส

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายกฤษฎา ประกอบกิจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายธนบดี สีดาชมภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายธราเทพ แปมจำนัก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายธุวชิช แพนลินฟา

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายปยวัฒน์ มะลาขันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายวงศธร เกษมศิลป

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายวัชรชัย เลิศล้น

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายศิวนาถ เผิงจันดา

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภูคำศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายภาณุพงษ์ นนทชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชาย .จารุกิตติ

์

คำชนะชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กชาย .ธนภัทร เครือเลิศวรกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิง .กรรณิกา เพ่งทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายดนุสรณ์ อุณาธิเนย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายศักรินทร์ ไทยทวี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงสุธาสินี หมันการ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายยรินทร์คาน ปาธาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายพิชิตพงศ์ พรมมา

๓๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายภูตะวัน มูลลิลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายอรรถพล พานิชศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงพรรภัสษา สีหาโบราณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วประเสริฐ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายสิทธิพล หินกอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายเมธาวุฒิ พันธ์เต็ม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายกษมา แก้วแกมเกษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงเบญจพร ปุริโส

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายรวิกร ปกกาโล

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายพุทธมนต์ ขุโยธิน

๗/๐๒๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายธีรเมษ ชารีอัน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายภูวดล หินกอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายภูริณัฐ ปกกาเวสา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายณัฐภัทร คำหล้าแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายปวริศร์ พรมธิราช

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายวรรณรพ ปดไธสง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายธนธรณ์ เจริญดี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายธนัชชา ทุมนาหาด

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายกิตต์ธวัช วิเศษวัน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี ทิงแสน

้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงอัญชลีกร ลุนละราช

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงจิดาภา ลาวัลย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงสุธาสินี น้อยบุดดี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงศิรินญา ภูชะดา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงทัศทรภรณ์ พรมสีดา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงธัญชนก ปะติตัง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงธนภรณ์ แพงพรมมา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงสุกัสสรา ชัยจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงปนัดดา ปะนามะทัง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงธิติมา ชุ่มชืน

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงธนัทชา อาแคนใส

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงอริสรา พงบุดดี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงณัฐธันยา สีหาโบราณ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงฐิติภัทรา ปตติลาพัง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงเมธินี เพชรพูน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายนิกร ปจจัยเก

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายชโนดม นามวิเศษ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายคณาธิป นนทไชย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายเจษฎา อบกลิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายปติโชติ ไชยเนตร

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายณัทธร คงเปนนิจ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายณัฐกรณ์ มีมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยปญหา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญศิริ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายภัทรดนัย ไปพรมราช

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายธนภัทร สุวรรณโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายตนุภัทร ผมดำหนา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายณัฐดนัย ช่างเหล่า

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายอรรถวัฒน์ น้อยลำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายทวีรัฐ วันไชย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายวชิราวุฒิ ทีรัก

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายพัสกร ทุ่งฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายเจษฎาพร กินโบราณ

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงเพชรสกาย สำโรงแสง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ มะสาธานัง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงปณณพร สืบสุนทร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงไอรยา ปาสารัก

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงพิราวรรณ โสดา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงพัชรีพร โคตรวงษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงธิมาภรณ์ ชะตารัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงวลาสินี เกวียนนอก

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงกรรญา เหมสนาม ๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงอภิชญา แสงสุข

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงพัทธวรรณ เบอร์รี

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายประกาศิต ทองอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปกกาเวสา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายแทนคุณ เนาวรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายสุธวัฒน์ จันทร์อียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีคำบาง

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุนทรแต

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ตันเล

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ปนะพัง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายธีรเดช กุลธินี ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงอาทิชา เขตเจริญ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทองชนะ

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงสุภาดา สอนจันดา ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงทิพปภา ประทุมมาต

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงแอร์นิ แก้ววังวร

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายกฤษกร กุลธินี ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายชัยชนะ ปตตายะโส

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายสุระพัศ ปล้องทา

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

นุ่นปนปก
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพีระดา สุนทะวงค์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พันพม่า

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายปยพล พะมะรินทร์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา ตันเล

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บุตกุล

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ ตุไธสง

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายวีรภัทร เชือนิจ

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงวรรณิดา น้อยจันทวงษ์ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงบุญสิตา ทวยไธสง

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงจิดาภา มาตจุฬา

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายชิษณุชา บุญมาพิลา

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงชนัญชิดา ปนะกาโน

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายวรพล ผิวเฮ่าขา

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วกองเมือง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กินบูราณ

้

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ปติทะโน

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายอิทธิพล อ้วนทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงญาณิศา สุขเนตร

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายภูพาน พยังเฆ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงธนรรพร ปจจัยโคถา

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายกฤตภัค รุมชะเนาว์

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงขวัญมนัส วิภพภัทร

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงฐิตนันท์ วรรชาดา

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กรวยสวัสดิ

์

๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปองขวาเลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายเจษฎา ผุยหัวดง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงชญาดา ลีโพนงาม ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีบุญเรือง

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงทัศน์วรรณ บุญเฮ้า

๑๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงอภิรดา ประยูรยิม

้

๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงวิราวรรณ ปอมยาหยับ

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงสวิตตา ยอดวงษ์กอง

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงขวัญภัสสรา มานะพิมพ์

๑๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงอรกัญญา มะลาไวย์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายสุเมธี กินโบราณ

้

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายศิวัช นาคจินดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายวีรภัทร ปองขวาเลา

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ พิลาหอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ อินธิปญญา

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ ศิริโชคเพ็งผกา

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงสิริกิต จิระอร ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายนภลักษณ์ ศรีทุมมี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายศรัณ์ ตันเล

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายณัฐพล ผลสง่า ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายเรือศักดิ

์

พานิชศิริ
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายชัยภัทร ลาวิเศษ

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายณัฐภัทร คำลือไชย

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายวายุพัฒน์ ชัยวิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายนคร มีพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายธันวา ญาณโกมุท

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายชุมแพ จันที

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงวรัญญา หิรัญสิงห์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงสุนิสา กรงาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงรัชชริดา ทาสีคำ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายบูรณศักดิ

์

น้อยพะไล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายสิทธิพงษ์

์

พรดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายณัฐพล ผลาผล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายวิริยะ ปกการะถา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงเกตุวดี นะตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันจ่าย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงกรรณิกา เทียมคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงชัยรัมภา บุพโต

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงศุภกานต์ ปะเถตัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงอารยา ตะวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงปรางอุมา ปะวังคะภู

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงชญาดา ประวัดสา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงกัลยาพร ประชิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายณัฐนิธิ ไตรบำรุง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายณัฐพล ภูตะดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายธีรภัทร ชินบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายปาลิน อุทัยอินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายพนมพร แหล่งสนาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายพีรภัทร เมืองแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายวรเมธ มะธิปไข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายวัฒนา พรมโคตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายสิทธิเดช ปะนาโต

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายชินดนัย บุพโต

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายธาดา ลาภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายนวพล ภูชะดา

๓/๑๒/๒๕๔๘.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายภัทรพล โสตถิสถาวร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ลาดแสง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาสารัง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงฉวีวรรณ วงไว

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ปะนามะทัง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงปาริชาติ ปะนามะทัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงภัทราพร พินทะปะกัง

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงรัฐนันท์ วังสพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงลลิตา เวลา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงอาภัสรา ปาโสรักษ์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  
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มค ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงอภิสรา ภักดีปญญา

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ กลินจันทร์

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงจิดาภา คลองสี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงชนิตรา คุ้มไพฑูลย์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงณัฐริกา ปดตาลคะ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงปนัดดา ปตตาลาโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ ผาดนอก

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงรัชนี ปะวะเค

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ปกกระนัง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงวาสนา เทียบหว้า

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงอนุสรา ปกการะโต

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายภัคนนท์ แก่นสา

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายวรันธร พะโคสี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายกิตติภณ เพชรภูวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีชนะ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายศราวุธ จอมสีกระยอม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายวัชรพงษ์ จันทะมะนี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงชลัญญา วิชาชาด

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงสิริยากร ผลสง่า

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงอังคณาภรณ์ วรศรี

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงจิตรานุช ภูสิงห์หา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิกาศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ประเสริฐ

๓/๑๒/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายธนชน ศรีวงยาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายพีระพัฒน์ ทับศัพย์

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายอัครรินทร์ ภูมิบูรณ์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงกาญจนา ตาลดง

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงกันทิมา มณีจันทร์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงธัญรดา พันธ์จันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปฏิโยเก

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงอมรเนตร ชัยอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงปภาดา หมันคุณ

่

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สีตะสังข์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายสิทธิกรณ์ คุณแสน

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ภูวงศรี ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  
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มค ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ โยแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงรุจิราภา อันแสน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายชาญฤทธิ

์

จันดิษ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรษร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายธีรพล แสนโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายธีรวัฒน์ นาคแย้ม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายปฐมพงษ์ นาเจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายพงศ์ชธรณ์ แสงแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายยุทธนา สมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงกรกนก จิตไชย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ร่มเย็น

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญจริง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงสุพิชฌา พงพันนา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายธนบดี นิลาลาด

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายพรชัย ก้อยทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายวิทวัส ช่วยแต้ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายชัยพิพิฒน์ พรมสุริยา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ร่มจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายไตรวิช ช้างสม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายภาคิน มีหา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายมนัสชัย รัตนทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิโคกรักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายวงศธร บัวใหญ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายอาชิตสา อัปมาทัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงเจวรินทร์ เวฬุบับ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายปฎิภาน ชนไพโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายปรีชา มูลยาพอ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายชิติพัทธ์ สัตพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายณัฐดนัย เวทไธสง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายวริยา พันเทพ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายชานนท์ สิงห์เค้า

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงสุวิชาดา ชาลีเปรียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มาตพันนา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงกฤษณา หนองนา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงศิริกานดา ชิมเสน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงนุชจิรา พันธ์ุ์วิริยะกุล

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงอรณิชา สาโสก

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงกานต์ณัฐ พิมพ์ละออ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงนุศรินทร์ ดีจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธาลักษณ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายวิวัฒน์ชัย เกียงคำหล้า

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายภานุ ขันคำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงปาลิตา นนฤาชา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงสิรภัทร บัณฑิต

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขรี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ เฉกแสงทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายวุฒิไกร สร้างไธสงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์อ่อน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายรัชพล จันทะเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงอรนิดา นนฤาชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงอารียา ร่มจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงธนัชชา ชินเกตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงหยาดนภา วาเสนัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงฟาใหม่ วาเสนัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงวนิดา ปานุเวช

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงกมลชนก แสนโชติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายธนากรณ์ เอนกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายชยณัฐน์ พงษ์ภพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายชยนนท์ พงษ์ภพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ภาแกดำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงณัฐกมล บุญมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงนภาพร พินแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงศศิธร แก้วเกิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายนำชัย หงษาวง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายสิทธิชัย ศรีมาศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสนิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงนำฝน สมบูรณ์ทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายกฤษณะ สุตตะนนท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายธนกร ศรีสารคาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายธิตินันท์ แสนโชติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายพรสวรรค์ สระแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายระวินันท์ พรมศาสตร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ แว่นจันดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงรุจิรา เกียนโคกกรวด

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงวรรณนิภา เช้าวันดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงอินทร์ธิรา ศรีมาศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงวงตะวัน ศรีมาศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายศักดิดา

์

วงษ์ศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๓
นายธีรภัทร คำสิงคะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๔
นายนัทวี ปราบมนตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๕
นายประวัติ ศรีกงพลี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๖
นายภูธเนตร แก้วอุดร

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๗
นางสาวพัชชา รัตนมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๘
นางสาวนริศรา คำสิงคะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๐๙
นายศุภกรณ์ แทนคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๐
นายพิพัฒน์พงษ์ สีสังข์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๑
นายวีระพล บุญพัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๒
นายวีระศักดิ

์

บุญพัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๓
นายสุรศักดิ

์

แสนชัยวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๔
นายอุทัย จันบัวลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๕
นางสาวโกมลชนก กิงเกตุ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๖
นางสาวนีรนุช ทิงแสน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๗
นางสาวพรนิตา ย่านงูเหลือม

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๘
นางสาวอุมาภรณ์ สิงผือ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๑๙
นายสมศักดิ

์

แพงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๐
นายกิตติศักดิ

์

ม้วนกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายธนาเทพ ฤทธิโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายธีระเดช ศรีภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายศิริมงคล กินาบุญ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงกิตติมา ภูมีวัตร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงจิราวดี ศรีบุญเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ปกกังพลัง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงจรรยพร กันหาพร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงณัฐชา แสนวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ใจดำ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงนวพรรษ จุติรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงนรินธร ศรีภักดี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงนำ้ฟา สิทธิสังข์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงนำ้ฝน สิทธิสังข์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงปญจพร ประดับวงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงรุ่งฤดี ประภา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงอารยา พลอัน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญหนา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายพัสกร โยเหลา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายอัฐพล นามแสน

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงธาลิณี จันคำ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงประภารัตน์ วงค์สุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงวริศรา ขัวญทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายกิตติพงค์ ภูวงศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายปรเมศร์ ดวงดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงพิณแพรวา แดนเมืองแพน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ชมบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายภูมินทร์ นามรัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายฉัตรชัย ลันสี

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทูลกอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายเทพรักษ์ อินทรีย์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายวีรภาพ ไทยวงค์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายอนุชา ชัยปญญา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทวีวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงวริษรา จันทร์โท

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตบรรจง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงอริญา ไทยวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายกิตติมงคล บาไสย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ จันลคร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ธงเอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายกรรภิรมย์ ทินน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายพงศธร นาเวียง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายจักรินทร์ ไมตรีแพน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายเสกสรร ทันจร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายฉนพัฒน์ สาเกตุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๕ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายศักดิรินทร์

์

มาตโค
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พันธุเขตกรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงอลิสรา สอนชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงลดา ไชยโวหาร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายชัยพร จูมโฮม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายธนกฤต ประพันธุ์สุพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายนาคพงษ์ ไทยวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายปญญา จำปาที

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายวีรภาพ แก้วศรีจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายศุภวัทน์ จันละคร

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายอรรถพร ลามพัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงจันทนิภา สุนารัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ พันหล้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงชนิดา อันอาษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงณิชานันท์ โพธิอินทร์

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขาลมา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงสโรชา จันโท

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงอรอิศรา พรมรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายธีรเทพ ผดุงพิพัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงลลิล ละลิบ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงเสาวคนธ์ แก้วก่อง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ่นแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายธนากร มีแสง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายภัครพงษ์ มีชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายปอรวี ลาขวา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายกอบโชค แก้วขาว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายพงศกร พันหล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายธนเทพ พิจารณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงสรัลชนา ชมรส

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงแพรวา ภูวงสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงแพรวรรณ ภูวงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายกฤษฎา ถินวิจารย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วขาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายพีระวัฒน์ เพชรวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงศิริวิมล เจริญศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงจิระวรรณ ศิริขันธ์แสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายชาญณรงค์ หมือกา

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายยุทธพิชัย ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียงดาห์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ใจหมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงนัฐการต์ เกิดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงภคจิรา ทศไกร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงปพิชชา วานิชเจริญกุล

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงพัชธิดา เทียบแสง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีหวัง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสนาดี

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงปนมณี บุบผาแสง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงอรจิรา รัตนนท์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายจักรินทร์ ลำเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายปญจพล สารพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายธีระ ทบประดิษฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายนันทพงศ์ แซ่โหงว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บุญศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงสุพัตรา งามดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงปานวาส ทศมงคล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายสุริยะ ปะมะโน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงปยะวดี จันจันทึก

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงนุจรินทร์ บุตรดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงศศิธร สมสนุก

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงอาริศา เทียกทุม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายธนากร เทียงกินรี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายกนกพล ทศโมลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงกฤติญา ศรีแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงพิมพิกา ทบชิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงกฤติยา สุรรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงปริยาภัทร์ เดชมาลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงประกายดาว ด้วงแหวะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายนนทนันท์ เกิดแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายปญญากร พระสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงกฤชอร แสงเนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายธนากร นอคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงภาศร ธรรมลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงณัฐฐนิศา ทศไกร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายวัชรพงษ์ จันกลาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงกชพรรณ พงจันศาสตร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงศิริกันยา พูนมาก

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายอาทิชา ภูลคร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงอาทิมา ภูลคร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายบรรณรต สุขศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

วัดดอนกลางวนาราม
 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายรัชชานนท์ เทียงดาห์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายสาธุคุณ ขันธ์ธุพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายศุภกิตต์ กุดนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงณัฐนิชา แสนชมภู

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ แสนวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายวรพัฒน์ อันแสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายปฏิพาน คำจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายนา สุทะนัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายติยะ อุตรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงเนตรชนก กำลังรัมย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงกนกอร พลศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงพรรณอร บัวมาศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงศุภสุตา เทียบสม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงสลิษา คำหมาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงเอ็นดู แก้วพูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงณิศรา เทียบมัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงปานลิตา พูนมาก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายวัชระ เลิศครบุรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายกรกฎ แสนวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายพิสิทธิ

์

ศรีแสงจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงจันทิมา ลุนปุย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงอรุณรัตน์ โกฏแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายหัสฏา สุดมาตย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงพรธิตา ทศพิมพ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงปนณพัสตร์ สีลาดเลา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายกรวิชญ์ สีลานน

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายกิตติพล อิงชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายเกียรติภูมิ พรเพ็ง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ พิมพ์จ่อง

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายปุญญวิทย์ ปญญวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

พุทธา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงกัญญนัฐ รัตนวิชัย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงปณิดา รัฐเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มะลัย

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงรัตติกาล จันสด

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงวรนุช ปตตังทานัง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา ทศไกร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงสุพรรษา สิมศิริวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงอนัญญา ใบบ้ง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงไอริสา ศรีน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายศรายุทธ สมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายภีรภัทร แก้วยา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จันดาโชติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายพีรภัทร อุปวงษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงพัฒนวดี ไชยพิมพ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงพิมชนก พุดสา

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงภริฎา โพธิราช

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายกานต์ธี พระจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทิพย์รมณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายณัฐพล ศรีพระนาม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายธนพรรดิ จันทร์มะโฮง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายพัทธดนย์ อุ่นใจ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายอิสรพงษ์ อิทธิแสน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ สาฆ้อง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงชนิดาภา สืบมา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ บุบผาแสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงพัชรธิดา ก๋าแก่น

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงเพลงภัทรศร มุงคุณคำชาว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงมุฑิตา พันมูล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงศิรภัสสร อันทะนัย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงอริสรา เพ็งสมบัติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๙ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงกุลจิรา ฆ้องเสียงใส

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายภูริวัฒน์ ประจัญพล

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา สาสิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงอธิชา พลังฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายอินทรักษ์ เพ็ชรกอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายธนากร แดนราศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงณัฐกมล ศรีคุณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายณพวิทย์ สิงห์สุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงปริยานุช ยิงรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงนิรชา ทาระแพน

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงอชิรญา บุญมาก

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงอนัญญา สำเภาทอง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงนราพร ทองนอก

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงกิตติมา ทานา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงปวาริษา เพียดจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงสุภัสสรา เคนหวด

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายศุภกรณ์ ศึกษากิจ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายกิตติโชค ติสาวัน

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายวาทการณ์ ถือดียิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายยศธนา พิมพ์บูลย์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายศุภชัย เทียกมา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายนรวิชญ์ นุ่มนาม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงทินมณี ดวงจันคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา ศึกษากิจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กหญิงธัญชนก จันสด

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายดนุพล เทียบชิง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายนพรัตน์ เทียกมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายวัชรินทร์ เทียงทำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายปรมินทร์ ชาพิมพ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายธนภัทร โสมสา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายอนุวัฒน์ มหาอ้น

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายฐิติกร ทาสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายภัทรวรรธ โสมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ เทียกมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายรพีภัทร สืบสุนทร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงภัครมัย คงอารมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงยุวดี ธนจำรัส

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ แพนไธสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กชายสุรกฤษฏิ

์

หลูปรีชาเศรษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ตำรารัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แดนราสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงนัฐธิดา ศรีคำซอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดกอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายสิริกร บัพพาแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายอภินันท์ ปริสาเก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงเกศกนก โคตรประทุม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เมืองพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงณหทัย ทวยหมืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงธัญวลัย กมลคร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงปราญปรียา แสนผุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงพิมพ์พิมล วงษ์โคกสูง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงวรรณวิษา วรรณสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงสุนิสา จงเทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงปณิตา ทดภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่างยัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงกิตติยา รอดกอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงวนิดา เทกอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงเบญจพรรณ จำปาแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายอนุพงษ์ มิงคำมี

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายศุภกร วงษาสืบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายธีรภัทร อิสาตร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สนธิสังข์

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายเอกรินทร์ ไชยไข

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงมิญตรา ดีสิริวิภา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พลอัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงลลิตา ขอรสกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงวรฐิตา พิเมย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงวิภาวดี แสนวันดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงศศิธร แก้วน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงโสวิภา ศรีพระนาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๑ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายเจษฎากร ปรีชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงอฐิติญา อันโยธา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายวัชรนันท์ พันมูล

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงกัลยา แก้วกาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชมเหิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงศศินภา ทศราช

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เนืองพนอม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายสิทธิกร แสงสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงปยะนุช ข่ายเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายเอกพล แสนบุญศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายวัชรากร คำโฮง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายไมตรี กุดนอก

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายชุติพงษ์ ใจงาม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายวายุ ปดลาด

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายภาคภูมิ โสนิลาด

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายศุกลวัฒน์ นนตรี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงหยาดฟา สียอด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงปริดา พิมพา

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงทัศราภรณ์ อ่อนทุ่ม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงบุญญาพร ประธาน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงสุริษา ขันสีโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงพัชราวดี ดอกไม้

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงพรรัมภา กาดกอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายอภิยุทธ นุ่มนิม

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายทินวงษ์ ปดลาด

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ทาเพชร

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ ราษี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายณัฐพล ทีลาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าศรีคู

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วอาจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ ทศคุย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ บัตร์ลาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายวันชัย คนขำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายเอกรินทร์ แก้วกันยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงดวงฤทัย ทิทา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงปณิดา ภูกงลี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงพนิดา กลางโสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ หลอดเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงธิติมา ธรรมคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงวิภาพร อัมภวา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงศิริมิตรา เทพราชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงสุภาสินี จันปญญา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายอาทิตย์ เวียงจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงโสภิตนภา สายดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายเจษฎา ทองทา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายเจษฎา ฝายสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายชัยวุฒิ นุ่มนิม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายวรพงษ์ แก้วพรม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายวีรภัทร ขวัญประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายศราวุฒิ แดงดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงกัลยา ธูปหอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงชมพูนุช เทียรหอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงนิศากร สีเทศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพธิไพร

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงอภัสรา ทองชมภู

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ จงเยือกกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายกันยาวัฒน์ เอียมสูงเนิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายธนพัฒน์ หลอดเพ็ชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงอธิติยา สียอด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายปฐวี พรมดี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายพรภวิศย์ พรศรี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายพงศธร ลาดเลียง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายพงศกร ลาดเลียง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงคชาทร กุลแสนเต่า

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูคำ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขุลาหล้า

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงนัชชา รัดทนี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงเมรญา เพชรโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายปญจพล โคตรชารี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายเจนณรงค์ ปองคำรส

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กชายธีรวัจน์ จันทร์คำ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายวงศพัฒน์ แสงเทพ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายฐิติกรณ์ อุลทอนพันธุ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายนิธิกร สีเสน

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายวรวิทย์ แก้วกันยา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อโน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงสุนิษา ฮมภิรมย์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงชาลิสา จิตรไชยสาร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงพัณณิตา ทศช่วย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ลครพล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงกมลชนก แก้วพร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา ถาวรสาลี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทียกสีบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ชัยวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เรืองจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายภูริภัทร คำมุงคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายสนธิ สมีพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายนลิน นวนเท่า

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายสุดนัย ภัยปด

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงภิญญาภัทร วรรณกุล

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงจันทิมา ชินเชษฐ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ สีดา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงสุกัลยา โพนลม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองภู

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิปตชา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงอริสรา บุตสาวิเศษ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงนริศรา เฮียงไสนา

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงกัสมา เผือกรืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายศุภกฤต ไวทำ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายวงศธร หัทยาย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายชัชพงษ์ ครังใหญ่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายอดิเทพ ไหลสุข

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงพรวิสา บุญดา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงชลธิชา พงอุดทา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงวิชญาพร ศรีระเทศ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงกรัญญา คลังใหญ่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงวรัทยา แก้วหานาม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงนลินนิภา ศรีกงคุย

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชียงแสน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงอรชา บุปผา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงนิภาดา อินธิแสน

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงณัฐวิภา เขตคาม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงวณิชยา ถนอมมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภูดินดาน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายภููพิพัฒน์ จันทร์ทอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายอดิเทพ วันเดช

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายปรมินทร์ มาเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ อินวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายอภิชาติ เกษนอก

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงชุติพร หน่อสีดา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงกัญญาภัทร จันทร์กลัด

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงพริชา ไชยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงอนันตญา มลัยจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงศรีสุดา โสภิศวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงปริมประภา นันทชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงธัญวีร์ วงชารี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โคตรชารี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงวรรษชล ม่วงแมน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงชนาภา ศรีพระนาม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงภควดี คำอ้อ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มุลนี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เลิศลือชัย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายธัษณวิชช์ หันษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายปุณยวัฒน์ แสนคำภา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายธนโชติ แทนโสภา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายกนกพล วิกสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายศุภกฤต บุหรัน

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายกฤตเมร วงศรี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงจรรยพร ทุดปอ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๕ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงจิรัชญา จิณรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ สุปดคำ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา สมภักดี

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงอภิสรา แทนกาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงพริมริตา สีหัวโทน

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงชลดา แก้วกาง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงรวินทร์นิภา แทบทาม

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงพรรษชล ศักดิดี

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงสุธาสินี คำพระทิก

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงสรณ์สิริ อินทร์ใหญ่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชสนับ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงวรรณวลี มูลจูล

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงภิชญานันท์ พรมสมุทร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงจันทรปภา หาณุสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงชนิสรา ทับทิมไสย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงณัฐภัทร ชะโร

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายคณพศ นาบำรุง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายศิรภัทร ทองนุช

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ขันมณี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายกฤษณนัยน์ กันหาทิพย์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนคำ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายวรวุฒิ เทียบดอกไม้

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายกิตติภูมิ มะยุโรวาส

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายวรเมธ แก้วจันดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายกฤษณพรรณ คำหงษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงภรวิไล เสาวะรส

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงณิชากร สิงขรอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงนันท์นภัส พิมพ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงศุภสรา จันอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงฟารุ่ง มุลนี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงธิชานันท์ ปญญานุกุลกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงมินทร์ตรา ชิณโคตร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงอาริสา เพชรกำจัด

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงวิมลสิริ สุวรรณสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงเอืออังกูล

้

สวาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๖ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงปภาพินท์ ศรีพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายธีระพลรัตน์ เจียมทอง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โคตรประทุม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายอภิเดชษ์ แสงลา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายภูมิสรรค์ เหล่าอัน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายภูวดล ปะบัวบาน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายภาณุ จำปาศรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สาสิม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายภัทรเกียรติ ดอกไม้

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายธนพนธ์ พิรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงธนพร เพ็ญธิสาร

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงศศิธร เทพทำ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงณัฐพร พรจันเท่า

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงกชณิชา ราชภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงฐิตาภา รองศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงพรชนก พิศนาคะ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงอภิสรา เจริญปรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ มังกะโรทัย

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงจรรย์อมล เหนือศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายจักรภัทร แสนแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ อินอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายธันวา คำแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงวาทิยา ธรรมสีหา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายธนดล สุนทะโรจน์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายพัชรพล โคชารี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายวิษณุกร มาเจริญศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ แสนศรี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์อุดม

๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายสิทธิพล วงคำจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงสาสืบ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงปริญญา ศรีกุลคร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงลักษมณ วงพระจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงกนกพร เทียบดอกไม้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ด้วงขาว
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ หล่อภัทรพงค์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๗ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายนิธิโชติ พานศรี

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงอริสรา บุญเศียร

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงทิชา ชิณจักร์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายชนุดม จารุจัน

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงชลรัชดา ศรีอุ่นลี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายอาทิตย์ ทองอยู่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงปนัดดา ศรีสวย

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สีแข่นไตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายพงศ์ภัค เกษรชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายเพียงพอ จันทร์ลาด

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงกนกพร ลาดโฮม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายสกัดเพชร สุขสูงเนิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายพชรดนัย สีหานาม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงเกษศรินทร์ จิตสะนาค

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงนันทิชา ก่านแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ แสงนิล

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงสวรินทร์ ศรีไธสง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ เภาพาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายธีรพงษ์ กางเกตุ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

สีแป
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตะโกสี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงฟารุ่ง มูลจักร

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงไอริสา ต่วนมิหน้า

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายภูวรินทร์ เพ็งคำภู

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายสิรภพ จันทบาล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายเมฆา บริวาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายวิชชาธร นามมุงคุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กชายวัชรพล เชือเพชร

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กชายอมรเทพ นูร์มิเน่น

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายนัฐวุฒิ นามคำมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายสรายุทธ วงษาสืบ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กชายสิริภัทร จันสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงธัญชนก เลอะมู

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงเนตรณรา กำเนิดขอนแก่น

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงปรียาพร อินกอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๘ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงธนพร คำชารี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา พิณแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงวริศรา สอนแสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงพิณทองทา เทกอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงกรกนก จันทร์คำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงวิมลณัฐ ไพจิตรสกุลชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ฉิมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงพัชรียา กงผัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไกรพล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงสุรตา วานิช

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงพัชราภา มีวรรณะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายธนกฤต นามคำมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายเทพธาดา ภูษี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ เทียบดอกไม้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายสรางกูร เสนานิคม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายชยานันท์ อุนะพำนัก

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินทร์นอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายคณิศร รัตนประหาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงณัฐธัญญา ปตถาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงบุษยมาส ชะชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ราศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงสุวิตา หาสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงอรปรีญา หาสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงภคพร แสนวังเหนือ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงเบญญาภา แสงทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงปยะพร เทียบแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงจรรยพร การบรรจง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ์ ซาเหลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงรัชนีกร นวนเท่า

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงรัชนีวรรณ นวนเท่า

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงนริศรา โพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายศุภโชติ หมืนสีดา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายจิรภัทร บุญหนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวทิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายเอกมงคล พลกันยา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายธีรภัทร ทดดร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงปริยาภัทร สุวรรณละ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงศวรรยา อุดมแสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงนภสร อินธิแสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงอินทุกานต์ สุขใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พรรณภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผูกชอบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายพีรวิชญ์ สังฆเมธาวี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายสหภาพ พงอุดทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายพีรภัทร บูรณ์พิพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายวรณัฐภัทร เพาพาน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายสุเมธ สิมหล้า

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายสิริภัทร จงเกษกรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายสุรเกียรติ

์

โหวดหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงพิชญรดา นัดสถาพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงพชรมล แพงเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงอุษามณี แย้มเกษร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงปยากร ซือสัตย์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงญาดา ไชยบุตรดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงชุติกา ใจแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงวรกานต์ ฉลาดเขียว

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงภคพร จินรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงอิมพิลา อัคลิด

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายธนบดี ศศิธนากุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายรัฐพงศ์ ช่างปน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

เกษนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายปญญา รัตนทำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายเมธณี มาสิงห์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายศุภณัฐ สิงขรอาจ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงทิวากร นามมูลตรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงศริษา กางนอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงปรีญาพร ทองกอง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายศรายุทธ ศรีพระนาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายดนุพร มุลนี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายปรเมษฐ์ แถวพินิจ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๐ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายอดิศร วงษาสืบ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทุงจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงณิชยกร บุบผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงณิชานันท์ คำจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงปราณลิตา งีบส่อม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงอินทิรา นาหนองขาม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงปนัดดา น้อยตำแย

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงชิดชนก เชือกุล

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กชายปฏิพัทร สันโดษ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายณัฐภูมิ คูณหาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายปรัญชัย บุญเหลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายณัฐภรณ์ บุญพัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ บำรุงเกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ทศภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายธนโชติ จับใจเหมาะ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายชัชชัย เชาวนะ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงหัวช้าง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายจักรี แก่นอินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงปณิตา นันทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงพรรณทิภา คำภะวา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงพนิดา สอนบาล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงปยะฉัตร ภูยอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทานาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงอนัญญา ทุพรม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กชายศิวกร โคตรศรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงอรวรรยา สิงคาม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบุญเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายดนุพล บุรีนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายภูวเดช พลอยฉายแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายพีรวีร์ มหารัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายกรีฑากร ลาโคตร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายสิรวิชญ์ เหลือมพล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จับใจเหมาะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงวรัญญา นาคแย้ม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงขวัญข้าว คำสิงห์คะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๑ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงชฎารัตน์ แทนทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงญาณิศา ไตรสุ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ บรรยง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายภูวเนตร จันไต้

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายคุณานนท์ ดีแหบ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กชายพิชุฒน์ สยามา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายภูวศิษฏ์ สุขสูงเนิน

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายภัทรวัฒน์ พรมมิน

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายสิริวิชญ์ แซ่เลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายอำพล โททำ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงสุพรรณวดี ทานทอด

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ลงเย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงวิธิดา ศรีจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงอินทิรา สุขบ้านบอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีตระกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ยานะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายพงศกร ปะวะทัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายณัฐนนท์ เพิมพูล

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายสุรนาท แสงสุก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายปรัชญากรณ์ วิจิตรปญญา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงสุธาสิณี สวัสดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงวีริสรา วันสา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายสุรชัย อุทัยธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงวสุลักษิกา บัวมาศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อันชัน

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ กุดพรมมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ใจเพ็ชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงพิมชนก ศิรินาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงจรรยพร สีเสน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

บุญประเสริฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายสิทธินันท์ อันชนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายธวัชชัย ไหวพริบ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายพันธ์ณรงค์ พรมมะลี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายชยากร ทับทิมไสย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๒ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายพรพนม สิงพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายชนัญชัย ทุ่งฤทธฺ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กชายทัตพล เทียบศรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ขอบเพชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงประภัสรา หวังทางดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงปุษยนันต์ จันบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ บุราณรมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ มาตเลิง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงบุษรากร ชูคันหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงแพรวนภา พูลเพิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงชญาดา คะสีทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงศุภิสรา ภูษี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายปญญากร นันทะเสน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายวายุ ภูแม่นนาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงพอเพียง บุญมัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงประณิดา จันต๊ะเหล็ก

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายศุภกิจ สาฆ้อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายวีรยุทธ ตุ้มทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงนงนภัส สอนผา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายพัชรพล มาวาล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี สีอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงปวีณ์นุช สายหงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายธนพงษ์ จันทัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงณัฏฐกมล ไชยปญหา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงกฤษณา ทบง่อม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูนกอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายกวิน ปกกาสาสัง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายชาติกล้า รัตนรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กชายชนกันต์ การดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ดิษฐปาน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ โคตรชารี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ ล้านเหรียญทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงสุชานันท์ คุณเศรษฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ เพลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงกรวรรณ ศรีคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๓ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงกันหาทิพย์ วะสัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายรวิพล ศรีพระนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายอุปปรากร ไชยคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายกฤติพัชร เต่าทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงจิรภิญญา สุขรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงพรณภา โคตวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงสวรรยา หงบุญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายยศภัทร พงอุดทา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงกชพร พลยะเรศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายนครินทร์ ด้วงพิทักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายธนาธิวัตย์ วงษาสืบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงห์พร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายอัมรินทร์ ปนลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายเทพปกรณ์ สุริยัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายอนุชา จักรสูง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา สมดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงสุกันยา ปดทุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมดวงศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงกาญจนา ถวิลวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กชายภัทรพล ทุนกอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงปยะฉัตร แอ่มรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายทินกร จรรยาพิลาทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายพีรดนย์ บูรณะเจริญพงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายศาสตราวุธ ถมเวียง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายกฤษฎา ปดคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๐ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ
เธียธีระ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงสิริยากร อยู่ยงศิลป

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ ภูลายดอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงอาภาพร เอียมสูงเนิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายบวรกิจ บุตรโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายวชิราวุฒิ โคตรประทุม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายกิตติเดช มะปะเต

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายสุรชาติ โหวดหอม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงสิรีธร ศรีศิริ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงณ หทัย โยแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  
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มค ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงวรรณิดา ทองชา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ปญชา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงลลิตา นวนนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงบุณยาพร ภาคภูมิรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงกุลนิดา บุญดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงสุภาวิตรา วงศ์ดวงจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายปฏิภาณ ชิณสี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ เหล่าเขตวิทย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายนิติภูมิ จันทร์แก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายยศกร บัวมาศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงวรวรรณ คำอาจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงณัฐชา เทียนบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงวนัฐปรียา ประกอบกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงนัทธมน ทำอินราช

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงณัชชนก ปานเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงศศิกานต์ เทียบหนอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงกานต์ติมา จูมผา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ หลักคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

สุคะโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงทิพย์ธิดา จันทโชติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๐ เด็กหญิงกาญจนพรรณ
กินารักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายภูรีวัฒน์ เพาพาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายภูรีพัฒน์ เพาพาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงทิพมณี หอมแพง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงศุจิกรณ์ คำแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงอธิษฐาน ปดตามาตา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายภาณุรัตน์ เภาพาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อักษรดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายอรัญ เสาวะรส

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สมสืบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงอรปรีญา แซ่โซ้ง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงเพลงพร โพธิสาพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงศิรินธร สร้อยโสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายวันชัย ประทุมตะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงอัญชิสา รองศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงสุพิชฌา โทศาลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จวบสัก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ราชเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายรัชพล ไผ่ปอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ทศภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงวิมลมาศ นิลเนียม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายธนกร สาลาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายนฤดม วงค์วรบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงธนพร เหล่ารืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงณิชากรณ์ โพธิหล้า

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ประโยชน์ศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงณัชนิฌา โมราขาว

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงธนิตา บุหรัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงวริศรา บุญพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงธันธิวา ชินโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงปาริชาต ประกิระสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายกิตติชัย ลุนกา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงกรกมล มีลาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทศสาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายชัชวาล นามท้าว

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายณฐวัฒน์ งามพรม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ชุบขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายศิรวิทย์ ชุบขุนทด

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายเพชรวัฒน์ ฉิมพลี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กชายวายุ ขันสีโพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี ภารา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงกมลชนก ปดกอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงนริศรา สุขใส

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงพรนภา รัดทะนี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายศักดิสดา

์

ผลานิสงค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กชายสัชณุกร ขอดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายสุริยา บัวมาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายกนกพล มาตวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายยุทธภพ มีสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายณภัทร ลามินิตย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงสุภาพร พันแก่น

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ชนโนราช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงชนาภา ชนโนราช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายธีรไนย สีสงัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ แกมใบ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทร์พลงาม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายเดชนรินทร์ นามท้าว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายธีรยุทธ์ บรรเทาพิษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ ดาคม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายวีรภาพ รัดทำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายวรายุทธ ไชตะมาตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงพิภาดา ทวดอาจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงกนกพร ฉิมพลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายวิสิธิศักดิ

์

สุปะตำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายโชคชัย หินชัยศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายสุระศักดิ

์

บุริมาตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง วัดวรินทราวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงชลทิชา หวานจิต

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงณัฐนรี โคตรคำภา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงธารทิพย์ ทะแยง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงปราณปรียา ซุยโพธิน้อย

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงพัชรพร โชตะวัน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ อ่อนมาก

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงอัญชลี นุตะไว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงกุลนิภา นิลธวัช

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายกลวัชร สืบกาสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ เจริญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายนิติภูมิ พุทธวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายบรรณรต พรดอนก่อ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายวัชรินทร์ ไชโยลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายวรภพ พรมกัลป

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงมณฑิตา วันจงคำ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงมนต์นภา วันจงคำ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงวิปศยา พรเพ็ง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๔ เด็กหญิงศิริกัญญาลักษณ์

ภาษาเวส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายธนพล ธุรธรรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายภูริภัทร ซุยโพธิน้อย

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายโยธา พิมจ่อง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายสันติสุข พ่วงขำ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายอนุชาติ พิมพ์ศรี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงอรอุมา มูลดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ คำยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงดลพร บุญมัง

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงสุธีธิดา ศรีสงัด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงวรัญญา ไมตรีแพน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

พอสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายสุริยา ทวนท้าว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ แสนยากร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายอัศราวุฒิ โพธิสาร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงอัญญาณี เทกอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา จุ้มอังวะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ กมลคร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงอารยา สมศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงอุมากร ธุระทำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ประกอบพรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โคจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงวริศรา บุราญมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงพิชชาภา ลาโคตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงนัทพร แสนสง่า

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงวรนุช โพธิเตียน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงอาภาวรรณ คะบุญมัง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงพรทิพา ทับทิมไสย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสิม วัดเวฬุวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายธนาวุฒิ ทวยเพียง

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายรชฏ โพธิศรี

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายธีรภัทร แทนจำรัส

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงรสกร พะนิจรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงนันธิยา เทียบปด

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงอรนุช ดูวิเศษ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงวรัชยา ราชเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายพรหมมินทร์ สายเสมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายณัฐภูมิ เหลือมพล

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายณัฐพงษ์ อุทัยแพน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายนิพัฒน์ ทองวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายนิพันธ์ ทองวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายนรินธนา บัวศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายธนกฤต สิงห์กิง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายจิระวัฒน์ ยศชาที

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายชยธร ทาโยหา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายณัฐพงษ์ มะโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เสมอภาพ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ราชเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายพงศธร นูชิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายปรเมษฐ์ สิมพลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงสุภาพร ลาดเลียง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงมีรพร หงษ์พรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงแพรวา นิตย์คำหาญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงปาริตา โพธิทา

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงปาริตตา สำเภาดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กหญิงศศิประภา ปนะถา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี เทียบแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงธิดาพร ยวงโปงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงมุฐิตรา ชาปด

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงนันฐวลัญชน์ โพธิเกตุ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายวชิรพงษ์ สีทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายธณกฤติ ทศทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายพีรภัทร แก้วสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายชลวุธ กันยาวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายอภินันท์ ไชยผง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายโชคชัย ศรีคูณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายวุฒิชัย ทองดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายธีรนันท์ ศรีคูณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายธวัชชัย ศรีคูณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายธิวานนท์ คงทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณไชย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ คำสา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายชิตพล ชินเนหันหา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ทรัพย์เสนาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายศราวุฒิ เรียนพิษ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงปยมน ศรีแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงกุลรวี นามโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงปรางปริยา ราชเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงดาราวรรณ เหลือมพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงพิยดา ทศชุม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงอภิวรรณ มาศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงวริสรา เชือกงูเหลือม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กชายอนุวัฒน์ เขตบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกภารา วัดโสกภารา  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายชนกชนม์ จิตบรรจง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายวุฒินันท์ รุจิโภชน์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายพงศกร ไมตรีแพน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงศศิธรณ์ วงษ์จีน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงวาสนา อาสาขัน

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย จันโท

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงรัตนา ปดสาโท

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายวชิรวิทย์ อุปมา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมศรีสุข

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ พลธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญสมร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายคมสันต์ อ้นปรารมย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายณัฐพล ทองอด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ขาลวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงโชติมณี จันโท

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กชายวัชริศ ตามสันเทียะ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กชายตวีษา ทองอด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายวิษณุสรรค์ ปญญาคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทร์โท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงวรนุช ฝายเหนือ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงสาวิตรี แสงสังข์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงธิดาภา จันทร์สด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เรืองสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงแพรวา โสจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงฐิติวรดา อุปมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร คุณาวัตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายดิษยทัศน์ วะลัยใจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายสุรพัศ วงศรีอาจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงยุภาวดี จำนงศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายวัฒนา สืบสุนทร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายวรวรรษ ฝายเหนือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายจักรินทร์ จิตบรรจง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงอุษา นิมมา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายชัยชนะ ชาวสวน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายรวินันท์ ปญญาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายชนะสิทธิ

์

ไมตรีแพน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายธนา จันทร์โท

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงพัชรี สีสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงปาริฉัตร นามบุดดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ กนึกรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงพรรณนิภา จันโท

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายเอกราช สียอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายธนาคิม บัวสุวรรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายรัชชานนท์ อาสาทำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ แซ่อึง

้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายณัฐพร อนัคทัศน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายเทพทัต กัลยา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายภากร โพธิพิพิธ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายศตวรรษ นุเวที

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายสุกนต์ธี โสภากุล

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายสุกฤต โสภากุล

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายสุวชัย โคตรโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายอัครา คำดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงกัณท์ธิมา พุมพาน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงเกวริน คำดี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หนูเข็ม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงญาณิศา กระลาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงพิมพ์พิกา ภิรมย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กหญิงภัทรธิดา หวังน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงมานิตา กลัดแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล ตู้ปทุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์นนท์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงปสุตา จุลม่วง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงปาลิตา กระทู้พัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายศิริมงคล ทามแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายวีระวัฒน์ จันทะวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงฉัตรณิชา มาตย์สาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงนัฐธิชา พานิชย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงปาริฉัตร มาหา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงวรัญญา พันทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ ศรีเกิน

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายหทัยทัต กัลยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงศธิยา สมสีใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายประพันธ์ ขันติวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงทิพวรรณ นนสะเกตุ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายพันธวิศ เทพจัง

้

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายวิษณุ ศรีสงัด

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงวาสนา เทียบท้าว

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงศศิมล พรมสีชา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงสุวรรณณี โอบกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงพิจิตรา นาวา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงกมลพรรณ สระอินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ทศทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายอภิชัย ภูผาดวง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงอรอุมา สีคง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แปลนบุญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายศิริพงษ์ ประเสริฐสังข์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายสาริน กันเมล์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายศิริวัฒน์ เทียงอวน

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงกุลโรจน์ โมกไธสงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายสิทธินนท์ กาญจะแสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๒ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายล่องกล้า สวนห้วยไผ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายอนุภัทร เหลือมพล

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงปนฤทัย ไม้พิมาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงนิตยา ยาวศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงศิริวิภา ปาดวน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดอรัญญาวาส  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงณัดชา สีแนน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงสไบทิพย์ ชินรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายธนทรัพย์ มัครมย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงรวิสรา ช่างปน

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายศักดินนท์ ไสวงาม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงสี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายศาตร์ตรา จัตุรัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายรพีพัชร์ ปนทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงวริศรา พุทธวงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดโคกกุง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ ชำนาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดโคกกุง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงปาริชาติ เทียงพาที

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดโคกกุง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงอนุธิดา ชัยจินดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดโคกกุง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายสุเทพ ช่อกลาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดโคกกุง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายรพีภัทร ทัดมาลา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายสิทธิชัย อินธิแสน

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สมัยกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงพิชนาถ ทักทุม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชิดชู

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงภัทราพร เชิดชู

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงวรรณิดา วันแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายอรรถวิทย์ สมพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงฐิติมากรณ์ ทองสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายอดิศร จำปาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายณัฐภัทร จันดิษฐ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายณัฐภัทร เทศลินจี

้ ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายนครินทร์ ปอมแผง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายศรัณยภัทร บุกสันเทียะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงกาญจนา มะหาอ้น

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
รัตนแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๓ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงวรรณวิษา แฝงสาเคน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงอรปรีญา ทศทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายคุณานนต์ สุระคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงกุลิสรา ริศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นุขันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงเบญจมาศ นิลลาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงวีรวรรณ แดนราษี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงสุคนธวา ดาดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงอรัญญา ทับผา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายธนพร เขียววารี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายวรวุฒิ เทียบแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายอติพล แก้วพรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายภูริภัทร เทียกมูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงศุภนิดา ชอบรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายสหรัฐ แก้วรัศมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๐
นายอิศรา บัวชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๑
นายเพ็ญเพ็ชร เพ็ชร์แท้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๒
นายธนชานันท์ ดาเชิงเขา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๓
นางสาวปาริชาติ ทิพบุญผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๔
นางสาวกนิษฐา เพ็ชร์แท้

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายคฑาวุธ พิมสุโพธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๖ เด็กชายประกายเพ็ชร
ใหยะปะ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายพงศกร สอนสระคู

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายสุภกิจ พูลแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายสุรดิษ สุระรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วันดอนแดง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา ดงภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงญาดา พิมโยธา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงปาริดา ดวงแข

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงพัชราภา พูลแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงภัคจีรา สง่าจันทวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงวริศรา โพติยะ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ พูลแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงจิราพร สุวรรณา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ปริกาถานัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๔ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงจันทภา ทบพักตร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงชฎาพร พักละ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงณัฐฐาพร เภาพาน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงปนิดา ศรีประดู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงปารตรี ปานสาลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงภวิษย์พร ลุนชิต

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงภัทราวดี พูลแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงวิภาพร พิมพ์สมบูรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงศิริวรรณ กัลยาประสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงสุนิสา เก่งสนาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายภาณุเดช ทามแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงกวิสรา วงละคร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงฐิติญา คุณแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงดาราวรรณ อำพิมพ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงดาริกา พิมพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงภัครจิรา ทามแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงวิภาดา วงศ์หนองแวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงวิมลศิริ ปนะถา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ รัตนธรรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทามแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา เวลาโสภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ทามแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงพัชรี พุดดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายวชิรเมธี โยสาพัธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงนคนันทินี แสนวันดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายตะวัน โพธิเกตุ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทบภักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายดลวีย์ ดวงแข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายธนพล น้อยสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายนิลทดา คำอาษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงจรูญโรจน์ อยู่หลง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ทำหินกอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงนิติญากรณ์ ปดคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงพิรญา ทวยเพียง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงสุธิษา แสงทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงวิภาดา พลฤกษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายภูริ บุญคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายฐาปกรณ์ ครอบรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายภูริภัทร ชำนาญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายฤทธิเบศ ทองชมพู

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุริวัน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงนุชศริน วานิช

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงปยดา พรมมาแหวน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กหญิงวิณิตา ผลบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายชนะศักดิ

์

ดงพง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงพรนภา กาสังข์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายธนภัทร ลอยนอก

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายพงษ์สุวรรณ์ ทามแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์สุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายธนากร ทูลมาลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายพลภูมิ แสนยันต์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายทวีชัย ทองแพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายพีรภาพ ศรีคราม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายภัทร น้อยสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายวีรภัทร อ่อนแพง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงเกวลี เลิงฮัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไขลี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงดวงกมล เทียบปด

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงนันทิชา ทับทิมไสย

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงพัชชา จับตะเฆ้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงสศิธร จับตะเฆ้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงสุชัญญา สีอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทะนารัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงอนัญตญา ปดตาทะสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงสวิชญา รังสร้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายอนุวัตน์ มุ้ยแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายณัฐกานต์ ทับทิมไสย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทุงฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๖ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายวีระชัย บุริวัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายศุภกฤต สมสา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงธัญพร พฤกษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา ปะวะเค

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงศศินิภา แทนโสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงสุนิษา รุ่งโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายมินธดา บุญคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายธนวัตน์ ศรีขัดเค้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงปฐมพร มุลตะกร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงปริญญาพร มุลตะกร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายชัยธวัช เพียรสิงห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายนวพล ทองชมภู

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายพิทักษ์ชัย ดงพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายศรันพงษ์ คำโฮง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ หินม่วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงดาราวรรณ เหมสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงธารนำเหนือ วงศ์มา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายศิวกร แคนวัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายธราธิป ทิงโคตร

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายกิตติพศ ชาพิมพ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงชลธิชา สุดคนึง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงภัญญาวีร์ ไชยคำภา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงสวรรยา ปดกอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ วงละคร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงรชยา ฆ้องเสียงใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพชรกอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายธวิชา นัอยลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายธีรเดช แก้วกันยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายพีระภัทร เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายสุพัฒนพงษ์ มูลดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงคุณัญญา สมดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงเฉิดฉาย จันบัวลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงณิภัทรชา จินรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงนฤมล วงชารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงนันทิยา ประธาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงปรียานีย์ อุ่นคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ปานขาว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงพรนัชชา เทียบแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา พินแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงวรรณษา สมภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงวิภาพร ทาหาร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงสุนิสา เทียบสี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงอภัสรา ขาวผ่อง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ประธาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายณัฐชานน หาสูง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายปกครอง ราษี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กชายพัชรพงษ์ พงษ์พิบูลย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงชาลิสา ทศราช

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงณัฐธนิช วงษ์พรมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำโฮง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงศศิธร มีแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงสรินยา นูชิต

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ลามพัด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายธีระพล พงษ์มา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายนิติภูมิ รินทะชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ ทับทิมไสย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายศิวกร กองจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงกัณฑิมา เพ็ญศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงกัลยา พรมษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลมดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงฐิติมา พลจ่า

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงตะวันฉาย เกมะหายุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กหญิงนฤมล อิสริยะกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงวนัสนัน อภัยลุน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงวรพรรณ รักษาชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงวิชชุดา ภูมิลุน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงอัชราพรรณ สานิพัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงอภิรดี สุบรรทม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ยาวิเศษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายธีระภัทร ปดกอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๘ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายปุณยวีร์ เพ็ชรวิจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายมนุชา ทัพโยธา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายวันเฉลิม โสกชาตรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายอธิชา ต้นกัลยา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายอภิชาติ บุญระมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงกัญญาพร เพียกขุนทด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซงวุฒิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา คำกอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงปรรัตน์ ไชยฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๒๙ เด็กหญิงพิชญ์ชนัญชา
พงษ์ดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงศรัณยา จันทิมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายกฤษฎา ไมตรีแพน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แวะสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายธีระภัทร สาเกตุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายศราวุฒิ นามคำมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิเฮือง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงชนิดาภา

รักปญญาสุทธิกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงณัฎฐนิภา ปตาระโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ทับทิมไสย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ ขันอาสา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงยุพาภรณ์ บุรำพกา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงสุธาสิณี บุตตะมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายฉัตรดนัย รับประภา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองโคตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กชายปรมินทร์ ศรีมาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายวรวุฒิ มูลประถม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์นำสระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงกนกพร ศรีแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงเขมิกา ขันสีโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงนภาลัย สิงห์ศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงนำผึง

้

สนันเอือ

่ ้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ทวดอาจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงมุธิตา ชดขุนทด

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา เอ็นดู

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงอารยา เทียบซิง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ อยู่จุมพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายณภัทร ทับศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายปฏิภาณ ชิณโคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายศราวุธ อินตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กชายสืบสกุล ทับทิมไสย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายสุรพงษ์ ยะวาวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงญานิกา จันเรืองศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงปทิตตา ทำสีนาค

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงปยวัตร นาคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา ศิริวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงสุภาพรรณ ศิริวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กชายธนากร คำสา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กชายพิสิษฐ์ สุดเพียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงชลธิชา ดงพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงญานิกา ไชยเพลิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงพรชิตา แสนจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา สีอ่อน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายจุลจักร ดิษฐรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กชายธณัฐชัย แสงจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายนันยทวัฒน์ ร่มจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงปนัดดา

เมอซิเดส นาโอมิ ยัง ๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงปาลิดา วิเศษวงษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงศราภรณ์ หารพรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงอนุศรา ศรีพระนาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงอุษาพร จริตรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายจตุรพร บุญญโก

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายคมกฤษ กองสงฆ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายณภัทร สิงห์งอย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายนครินทร์ วันแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงธันยมัย นราโต

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงนันธิกานต์ คุมธง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พานศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงยุภาพรรณ ภูคลองทุ่ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กหญิงวาสนา พินแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงศิริวรรณ วงชารี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา สีสา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงสุนิสา คำโฮง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายชยพล ปลืมใจ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ก๋าเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงกฤษณา พงอุดทา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงกฤษณา รุ่งโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีแนน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงธนพร อินกอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงนิตยา โพธิรุกษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ หลอดเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงปนประภา พันมูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงพนิดา วันดอนแดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงรังสินี ทวยจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงอริสา บุรีมาตร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงอารยา ภูมิภักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายชินวัฒน์ ศรีแพงมน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายรัตนะ อินทร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายศิริวัฒน์ พินิจรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ปาทาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงธิติมา ปดทุม

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงพัชราภา พลจ่า

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายกฤษฏา ณ ลำปาง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายอนิรุต เทพชมภู

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงนิภาพร ทวดอาจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงปยมาศ การพงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงภรรณิตา ราชเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงภาวดี วาวิไลย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาดแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายบดิศร คำเดช

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายปณณวิชญ์ สยามา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงกนกวจี นามศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงชนิษฎา เทียงแสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงนันทพันธ์ ชุมกว้าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงพรนภา พักละ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๑ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ตรีทัพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงโสภิตา พรมมากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงภัทรมน สุจเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงสุรัชดา แคนสังข์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายพิชิตพงษ์ สืบมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายสุมิตร เถโร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงเกศลิน แสนโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงดารุณี แทนแล

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนถวิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายอิศวัฒน์ พรหมศักดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายชยานนท์ สมจร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายธรานนท์ บุญตาแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ จำนงค์พันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ห้อยไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงจีรนันทร์ ผาบสิมมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๐ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
พันหล่อมโส

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงอนันต์ญาณี พินิจเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปาปะนัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงนริศรา บุญทัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายพรประสิทธิ

์

ชินเชษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายอมรเทพ วิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เขตคาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประทุม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงราชนก หาญโย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรพลิก

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงอรัญญา มาลาโช

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงอารยา คำโฮง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทียบสี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายสุขภกรณ์ ทบง่อม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงเนตรนภา จางนอก

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงวิภาดา แทนสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงสุพรรษา ปะวะเสนัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงสายชล หาซุยซา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงอริสา รอดสงฆ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงอรทัย ปรากฎรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๒ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงปยพร หนูหล้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงปนัดดา ศรีสุระ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงณัฐวดี เหล่ารัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายณัฎฐกิตต์ แซ่โค้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายเมธาวัฒน์ ศรีแสงจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายอัครณัฐ สุธรรมศิรินุกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายภูริทัต บัวมาศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงสุธิชาดา ชลเทพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงชารี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงพัชรี วงงอ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงเหนือฝน ประพันธ์สุพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงชาลิณี ปจฉิมมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงณัฐฐิฌา ศรีคลัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงกรวรรณ ยะปะพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงนันธิดา เซ็นตะคุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงนันวิชา ชาติภูธร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงวราภรณ์ วิรุณพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงพรไพริน สิงห์ทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงอุมากร ด่อนดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงภัทริดา เชือกุล

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงชมภู่ มาตรมูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงสุธิดา ธุระทำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงจรรยพร แสนบุญศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วคูณ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กะมะรีย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ อิสสระวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ อิสสระวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ รัตทะนี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา พามี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงสุภัชญา สุวรรณประดิษฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายอชิรวิทย์ อสุรินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายภูวนาถ หอมพามา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายดนัย แพงคำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายทรัพย์ทวี วันวาน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายอันดา ศรีสมภาร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๓ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายอนุชิต แสนรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงทักษอร ศิริมนตรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงรัศมี ดงภักดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงวิราภรณ์ สืบเสระ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กหญิงวรัชยา โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงสุชานันท์ แฝดสุระ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงสุริวิภา ชาดง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายจิรพัส คำเสียง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายธนกฤต จันดิษฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายศิวะ สิงห์ทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรัทธาคลัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงธัญชนก ใจซือ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงพิชญา ภูรับ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงพิริยกร บุพผาเทพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงศิริพร มันทาแดง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ บุบผาวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กชายศิวกร ไอยะรา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กชายฐิติวุฒิ ภูรับ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายธีรภัทร์ ยศเกตุ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายธีรเดช อารมย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ เลิงฮัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงมโนชา สาดแล่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงชลธิชา โคตรธาดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ใจซือ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กหญิงปราริณีย์ สันโดษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงศิริวิภา โคตรธาดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงสุชาดา มะลาศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา คำรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงปยะธิดา พรยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) วัดบ้านยาง  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายวีรภัทร ทำดี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ต๊ะวัน

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงระติวรรณ โพธินอก

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กชายสุภคม สีชุม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงปนัดดา สาดแล่น

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๔ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงศิรินภา คำอุด

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาดวง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เขียวหัด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายพิทักษ์ พิมโยธา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายกันตภณ ทำดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายปฎิวัติ ปกกาเวสา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายอนุราช รัฐเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงชนากานต์ คำประสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงปานระพี พรมมาแหวน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงรัตนากร ตุลาทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงศราวดี ต้อนรับ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดบ้านศาลา  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายปยวัฒน์ คำโฮง

๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายพิพัฒน์ บุญเอือ

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายรพีภัทร สีน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร พิเมย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ทวยทา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงพิมพ์นารา รัดทำ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กหญิงเพชรมณี รัดทำ

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายพงศธร สิงห์สถาน

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กหญิงมัณทิตา หนูตอ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

รุ่งเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงพรพรหม ชะนะพล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

นารีแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายณัฐพล เภาพาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงลักษมี ปางไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงสุภาวดี สุทธีร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงวิชญาดา ประธาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายอภิรักษ์ รัดทำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง วัดบูรพาหนองบัว  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายธนากร คุณแสน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายสราวุฒิ อุชี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงกัลยากร ช่างหล่อ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงวาเศรษฐี พลซ้าย

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงสุภชา น้อยวังหิน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงอัมภิกา ซิซา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงอัฐภิญญา แวงยางนอก

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายกันต์ กุดนอก

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ เปลียนจันอัด

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายตะวันฉาย อันทะปอ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายปุรเชษฐ์ รำภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายพงศกร นามสีทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองคำผุย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายวุฒิชัย การสมบัติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายอดิศร คุณแสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงทักษพร กิตติโสภณธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงนิชาภา ไมล์หรือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงนิสารัตน์ อันทะปอ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงปยะนุช สีอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ภิการ์ ช่างยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงมนต์นภา แสนเย็น

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงอุมากร วรรณพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายฐิติพล บุญแสน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายณัฐวุธ มนตรีศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายสัจจะ บุญเศษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายเขมรินทร หอมดวง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงพรรัมภา วงษ์สี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงศิริวิมล คล้ายมีปาน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายนวสิทธิ

์

สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ หอมดวง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายฆธากร นนยะโส

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงสไบทอง ศรีวงษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ ศรีวงษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงปานชนก หอมดวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงสาธิตา ทวยเทียง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงอภิชญา หอมดวง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงอารดา เบ็ญจขันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายธนะชัย แสนเหนือ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กชายพันทิวา มันจิตร

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กชายรพีพัฒน์ ใจทน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๖ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายวัชรชัย ช่างทำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กชายปกรณ์ นนยะโส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายภาราดร แสงโคตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงเกวลิน พิมพ์เดช

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงปริณดา โยเหลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงพันนิตา สาลาด

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงวรรษพร พิจารณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ชินเกตุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงพัชรพร ทุงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงงาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายภูมิภัทร แก้วมณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายธนากร ไกรแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงแพรวนภา มูลดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กชายจีรภัทร คำเกิง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ พาลารัก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิศนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงนิธิวดี สุริยะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายศุภชัย นันตะวงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทำอินทร์ลาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กชายอดิเทพ แสงคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายกีรดิต ภูกิงหิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงจินตนา จันที

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงจีรนันท์ จันดิษฐ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๓
นายภูมิเงิน ม้วนกลาง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายวรรณปชา สิเนหะสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กชายธีระพล วงซอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายบวร พรอยู่ศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายปรีชาชัย พิเมย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายยุคลเดช มาตเลิง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายวิชาญ สิงห์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายสิทธิพร อ่อนทุ่ม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ สาแก

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กหญิงดวงเดือน รัตนนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงบุษกร แสนบุดดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงพรรณธิดา ทศพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงมนทิกา โชคบัญฑิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงวรรัตน์ สุทธิสา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงวรัญญา วันสาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงอรรถยา ศาลางาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กชายชนกานต์ เนียมพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กชายต้นนำ ดวงจันหอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายจักรพรรณ มูลดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กชายธีรภัทร นนตรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กชายนที เทียบดอกไม้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายนันทวัฒน์ สิมแสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายภานุพงษ์ ช่างยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายศักดิชัย

์

แพงมาลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายสุริยวงศ์ พรมรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กหญิงนันทิชา ศรีสุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงพรชิตา ศึกนอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงพิชญ์ชนก แสงสวย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กหญิงศศิธร อุดมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กหญิงอรัญญา มัศยามาศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ การนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา อุชี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงสุมาลี อุชี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กหญิงพรทิพย์ มนตรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายสราวุฒิ สิงขรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายสุริโณทัย ทัดไพร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงธิญาดา ปทานัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายสุรพิชญ์ เพ็งที

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงธนวันย์ อันชืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายสุทัศน์ แรงจบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงนันทนา หงษ์บุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงปรารถนา สีหาบุญทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายวันเฉลิม ปดกอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายอณุวัฒน์ สมสา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ฮาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายคุณาวุฒิ ศรีลคร

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายบัณฑิต ชมภูนุช

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๐
นายชัยมนัส ทานาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๑
นายพีรพัฒน์ ขนพราน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๒
นางสาวณนิศรา กาพังเทียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๓
นางสาวเฟรมชิตา พรมรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๔
นางสาวพิมพ์ชนก วันแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๕
นางสาวอรยา วาวิไลย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๖
นางสาวอังคณา รัตนนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๗
นายเกียรติศักดิ

์

ว่องไว
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๘
นายคมสัน ทวดอาจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๗๙
นายพันธ์วริศ ผิวขม

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๐
นายณภัทร ชุมฝาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๑
นายก่อศักดิ

์

บุญชาลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๒
นายจิรวัฒน์ หูตาชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๓
นายชัยวัฒน์ ฤทธิมาก

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๔
นายธนพร ภูมิภักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๕
นายธีรศักดิ

์

ทศราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๖
นางสาวณัฏฐ์นรี เศษรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๗
นางสาวนริศรา มุลชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๘
นายวีรชัย สร้อยสะคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๘๙
นายสิรวิชญ์ อุดชา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๐
นายอัครชาติ เลิศผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๑
นางสาวมัณฑนา อนันต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๒
นางสาวเยาวเรศ เทศสาย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๓
นางสาวอรอนงค์ แสนระนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๔
นางสาวอาริยา สร้อยทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๕
นายวรเชษฐ์ สุทธิสา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๖
นางสาวณัฐรัตน์ สีอ่อน

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๗
นางสาวยุพารัตน์ อารามพระ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๘
นายสุนัย ทศดร

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๕๙๙
นางสาวอณัฐรา ทองปว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๐
นางสาวณัฏฐริณีย์ สืบมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๑
นางสาวนิตยา ทาระแพน

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๒
นายชนินทร์ ลิมเจริญ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๓
นางสาวกาญจนา ดำรงค์แสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๔
นายวัลลภ เสนาพันธุ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายเอกวัฒน์ พิจารย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงกัญญา พรหมพินิจ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ต้นโนนเชียง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงภัทรา บุปะเท

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงวิมลสิริ ประฏิบัติทอง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงกชกร สิงทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงกุลสตรี บุญทัน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงจิรานันท์ คำสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงนริญญา ชิณโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อินธิแสน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปะภาวะ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงศิรินดา รัดทะนี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงโศภิตา ศิริโสม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา หาวอ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายพิชชานันท์ แสนคำภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงกรรณิกา ดาวเรรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงกชกร พรมพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงจิณณพัต เชือเคน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กชายทศพล กำมหาวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ปกรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กหญิงวิริฒิพา สุรบุตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายราชนาวี กางโหลน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ถากันหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายธนากร เสนาวัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายวัฒนา สารบูรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายภัททนดล แพงจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายอัศวิน ชุมฝาง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายสุริยะ แย้มเอก

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงนัฏฐิยาภรณ์ เพียรสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ทศราช

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วาวิไลย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กหญิงอธิกานต์ สุขใจ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๘ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
บุญโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายชิษณุพงษ์ แสนแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กชายณัฐพนธ์ จันแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กชายนัฐกร อุดมศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายรัชน์ภูมิ เภตรา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับทิมไสย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงขันทอง อันชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงปณิตา ชาพิมพ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว วัดหัวขัว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กชายธนกรณ์ เทียงแสน

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กชายธีรภัทร์ สมอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กชายวชิรวิทย์ คำด้วง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กชายนาวิน ทองนอก

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงฐานิตา พรเพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงวรัทยา หลวงอุดม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายพชร แสนราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงศรุตา เทียมพล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงเกวลิน ทาระแพน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงภัทรธิดา อันชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงตรีนุช วรรณวิจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงศุภิสรา อุตสาห์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงพรรนิภา เขียวพรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายศุภรากรณ์ มาตรา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายทักษิณ ครองชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายคณิศร ศรีคำชอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กชายธวัชชัย คำหนูไทย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงมนทการต์ แดงดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงศิรภัสสร วิศวโยธิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สรวงศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงนิพาดา สงเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงชลธิชา เกิดหาญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายชัยภัทร แพงคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายพีรพงษ์ แพนดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงกชกร ทองใบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทานทอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ สีบาล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินธิแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงจีรนันท์ อุปฮาด

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงณิชา คำภูเงิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงอนงค์อร แสนเย็น

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงอรกช ต้นจำป

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ลคร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย คำกอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ทิพย์รมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงธิดา งามสีทา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงเพชรลัดดา โพธิสอน

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงมริสา อ่อนงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงมาริสา ศรีคุณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กชายธนบดี เศษโถ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กชายพงศกร นามบุดดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายจุลจักร จันทร์ศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงลักษมี นามบุดดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๘๙
นายวัชรพงษ์ สมสา

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๐
นางสาวสมฤทัย ประเสริฐแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๑
นางสาวสุกัญญา รากวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๒
นางสาวสุทาวดี นามบุดดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๓
นายศุภชาติ มหามูลตรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๔
นางสาวสุพัฒตรา ทักษิณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๕
นางสาวธัญญาลักษณ์

อิมเต็ม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๖
นายถาวร จันทร์เจริญศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๗
นางสาวดวงกมล ทักษิณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กชายสุรเชษฐ ธรรมปญญา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กชายธีรภัทร บุญชาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงพิยดา บุญเฮ้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมพ์สงเคราะห์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายธนานุวัฒน์ สีทองสา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงสิรินทรา พลทำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายปรีชา วงษ์สีสา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงสุขุมา คุ้มสวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญอุดม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงมัลลิษา อทุมชาย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงลลิตา ฝงไธสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงวรรณศิริ สงศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๒ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงสรัญญา สอนสีดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายนฤพร ศรีสุแล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายพิชาภพ โพธิละเดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงบัณฑิตา พานิช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงอนุสรา พลเพ็ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงรัชนีวรรณ มีพิษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงสิรภัทร พงษ์พยัคฆ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงพิมพา จันทวายศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงปารวี บุตรวัด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ดงบาก  

มค ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ เบ้าคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายคุณานนต์ ประตินัง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายธีรภัทร ทาเพ็ชร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กชายสุริยะ รุ่งรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กชายเจษฎา สอนสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ สุขคำเมล์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กชายอนุวรรตน์ ทองกำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ นามณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงมธุรส ลุนปุย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงสุชาวดี ตันบัว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงรุ่งระวี สุวะโก

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงยลดา เพียรหาผล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงฐิติพร สอนหลง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ โมลาขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กชายยุทธจักร พลขวา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงรัตน์ตนาพร ใหญ่สมพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงจันทราทิพย์ กองน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงกนกพร พันสีภูมิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงศรัญญา คุ้มสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงรดามณี ผลละออ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กหญิงเพชรลดา ตรีแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา บุญราช

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงรัตนาวดี สุวะโก

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สีกุลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วลาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กชายศักรินทร์ พรมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๓ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กชายวุฒินันท์ ลาเต

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กชายกิติชัย คุ้มไพฑูรย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กชายอานุภาพ ตันตะวาโย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กชายนพฤทธิ

์

เลิศลำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กชายจักรี ปาโส

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงรุจิรา เลิศลำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงนัติยา วิเศษสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์บุดสี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงชลิตา ปองคำสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ กองน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงปทรวดี ผลผาเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงพุธิดา บึงลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงชลฤดี แปมจำนัก

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ กลางสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงเมธาพร สิงห์ทองราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กชายเดชสิทธิ

์

วรรณโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายธีรชาติ พงษ์วิจิตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายสุวรรณฉัตร รักฉิมพลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กชายจิรายุทธ แก้วยอดฟา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กชายนันทกร คุ้มสุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายชิษณุชา รุมชะเนาว์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายทศวรรต นิดอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายพิชาญ ประทัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายสรวิศ สุประกา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายวิษณุ ขุนหอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายทรงศิลป ท่อนโพธิแก้ว

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายภานุพันธ์ เหมาเสนียด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงอัมภราวดี แสนสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงชนิตรา ผาสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงสุภาพรณ์ พรมสมบัติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงภาวิณี พลขวา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงณิชากร สีกุลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงอังคณา กอบทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตันตะวาโย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๔ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงภัททราวดี สุริยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงฐิดาพร เผ่าทองงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายธนกรณ์ ธรรมเกตุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายธนกร แก้วดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กชายอิศวะ รุ่งรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กชายบัณฑิต คำแสนเทียะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายจิรายุ บุญยัสสะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ มาตมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

แสงสุริยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงนันทิชา โคนาโล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กหญิงวรรณภา สีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงธิดาพร ทองผดุง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงนลินนิภา นะระษี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กชายภูชิต เลิศลำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายทศวรรษ ปริวันตัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายเดชา ตันตะวาโย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กชายศักดิดา

์

ทางสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ เข็มทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงสุภาพร กุมปรุ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวะโก

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงภัทรมน แปมจำนัก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงจิตตนา กุลวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงธัญชนก นามวงษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงนิลยา พัจนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงวิยะดา พัจนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงอัญฌารีย์ มีชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๗
นางสาวเกณิกา หงษ์บุดสี

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงพันธนันท์ รุ่มชะเนาว์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงบุษยมาศ ผลจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้างหนองบะ บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โรปรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายศิรยุทธ ดงสุกร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณวิชิต
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายศักดิดา

์

จันทรเติม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ สินปรุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๕ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายเอกลักษณ์ ดงสุกร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายปญญา วอนเก่าน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายณัฐวัตร แคไธสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงณัฐนนท์ มะโรง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ไชยมาคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงวิภาวดี เพชรแสนค่า

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงอัมพร อรรถโยโค

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงพรนภา น้อยนำคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กหญิงศิรินภา กันทาศรีวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงสุพรรณภา กันทาศรีวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงวันวิสา พรมบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงธีรเจต ไทยทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แพงพันตอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กชายศรุต หาญชนะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กชายฐปนา บุบผามะตะนัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายกฤษฎา แก้วสีไว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองศรีเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กชายอภิวัฒน์ วิเศษทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายธนพล ทองพูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กชายปรัชญา สกุณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายกฤษดา จันทร์แปน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงธิราวรรณ รามมะมะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงกัลยา พงษ์อินวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงเขมนิจ อรรถโยโค

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงวรัชญา นันทชาด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายนาวา หน่อแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงภัทราวดี สองสี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งสุขกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ช่างเหล็ก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงทิพย์ชมพู ศุภพล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กชายวรวุฒิ เหล็กเทพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กชายนิติกร เทียมเมืองแพน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กชายกิตตินันท์ พรลำเดช

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงภคพร อินทร์อุดม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายพิมพ์อรัญ อันไฮ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายจีรวัฒน์ ชะลุนรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงกนกชล กิริยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กชายอานัส หนอสิงหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงชโลทร พุ่มทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กชายภัทราวุธ ภิรมย์ขวัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กชายพิชชากร ศิลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กชายอาทิตย์ ศรีจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กหญิงจีรนันทร์ พันธุ์สะอาด

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ ถานะปตโถ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กหญิงพริมรดา อู่สูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายสมชาย คำมูลตรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กชายศุภกรณ์ สารสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กหญิงปรานิตดา นะราวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงซาบิดา มอสะตอฟา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กชายศิริบุญหลาย สิงห์คะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายภัทรกานต์ มุยสิม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายถิรวัฒน์ มาฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายณัฐภัทร ปะชายะกา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสนคำราง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อรรถโยโค

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายมงคล ยวงเดชกล้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ นามพิลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงชยิสรา สุวรรณเพ็ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กชายอนุชา สุรพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยถาวร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายรุ่งเจริญ ไชยสงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายกิตติพัศ ภาจันคู

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ก้อนสอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงอมราวดี ยอดผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

งอกงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โคหนองบัว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กชายวัชรพล ทนุนาจารย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กชายธิชานนท์ สำราญดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงอินทภาณี สาทองขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กชายสรรพวัต ศาลางาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงพิยดา มณีสุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงนันทิชา ปะวะโข

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายทินกร ทองแพง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงเปรมกมล เอียมหน่อ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงนิภาพร ไผ่งาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายประกายแสง ไชยแสง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงปารถนา รัตนพล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กชายศราวุฒิ จันทร์อินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กชายจีรพงษ์ ผาศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กชายพงศกร หอมกลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กชายปยราช มีมะนัส

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กชายฐิติกร สิงห์แก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ พุทธสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงอริสา เรียมรัตน์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงเพ็ญประกา นานหล้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงกัลยาวดี ลาดเขวา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงอารียา บุตรพรหม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงออมสิน สุพรรณรัง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายธรรมศักดิ

์

ไชยศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงณัฐฐนันท์ ชะรานรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงโชติมณี แก่นพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงศรัญญา ตรีวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงวรัทชยา บุญลำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงฐิตาพร พลสมบัติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงบัณฑิตา วรรณาพุท

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงปาลิตา กายามูสู

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กชายบุรินทร์พศ สิมชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงนันทิชา อุทาหรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงวรัญญา มาทยาขัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงรัชตากร ลีละออง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงปานทิพย์ ศิริสุนทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงธันยพร กิตตะโคตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงวนัฐชา คำมุลตรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุรินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงสิริยากร พรมจันนทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงศศิลดา มังคัง

่ ่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงญาตา ช่อรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงชนัญญา เกษไธสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายภูเบศวร์ พานา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายปยวัฒน์ สืบสิงคาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงกชพรรณ กรมไธสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงจิราพร รักภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงปวีณา เหลารินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายศักดินนท์ โนนวิเศษ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายอานนท์ อันทะรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงอาทิวราห์ สกุณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงภรัชญา ขันอุดทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงวริศรา พูนพนัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงพรธีรา ไกรวรรณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กหญิงณัฐชยา พลวิเศษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงณิชชานันท์ ปดตาชารี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายชัยวัฒน์ หัสดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กชายวสุธร ฤทธิสยาม

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงณัฐชยา กนกแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงนิธินันท์ ศรีสุดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายภูมิรพี สุธีดวงสมร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายสพลดนัย รินทะราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงอุ่นฤทัย อุ่นใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ วิเชียรศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงธนาธาร อุทปา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงปนัสยา ปุกหมืนไวย์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงพรนัชชา สีกุลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กชายวันจักรี พะโยโค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงภัทรพร โตพิทักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กชายสุรเชษฐ ศรีสารคาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงไอฑ์รดา ปาพนัส

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา จันทะเสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ พงหนองพอก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กชายชิษณุชา อุนาธิเน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงกันญารัตน์ จันสิงโท

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงเอวิตรา ชวนจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงณิชาภัทร โทนรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กชายนพคุณ ศรีโท

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กชายคุณาวุฒิ เพ็งพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นินทราช

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กหญิงอนงนุช เกิดบุญมี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กหญิงเขมิกา ผูกพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงอินทิรา กาหลง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เนียนไธสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายภัทรพล โคเทพ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กหญิงชญานิน ผ่านสะอาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กหญิงฝนชนก ชายะพงศ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กหญิงศิริกัญญา พะวัดทะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์คำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กหญิงธณษา ธนูศร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา ทีโพธิหาด

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงชนัญชิดา รินทะลึก

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงวรรณวลัย จ่าภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กชายพัฒนกุญ บุญเย็น

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงณัฐวลัย ปุนนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงสุภัสรา เขมะรัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กชายศุภกรณ์ จันทร์ศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กชายธนกฤษ แซ่ตัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงปย์วีระยา ไชยมนตรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กชายธีระเทพ โพธิดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลมีเดช

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กหญิงธีร์อธิป สุขเกษม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ กึนสันเทียะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายรัชฏพงษ์ แฝงโกฏิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงลักษิกา แก้วหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงนันทัชพร รักพร้า

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็งโมดา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กชายสุรินธร ศรีเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงอรปรียา ภาภิรมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ยุ่งทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กชายธนกร ศรีบุญมา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กชายรชฏ วันภักดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุ์หนองหว้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กชายพลศรุต อินทรโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงชนันญา ลีสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงไปรยา อันพิมพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กชายอรรถพล เจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงจิรัชยา ไทยโสภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงสุทักษา ลอมไธสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงรุจิรา สมพงษ์ผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กหญิงอรปรียา วงษ์ลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงนรารัตน์ พลทองมาก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายศุภกรชัย ทากุดเรือ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงจิราพร สมรูป

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายกันตินันท์ พุดหล้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายภูมินทร์ บุญมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงทิพญาภรณ์ ประจวบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงณัฐสิรี ทินกระโทก

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงฐิติวรดา เลิศแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงภัคภร สมฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บรรดานิตย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงศิริกรณ์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายบูรพา จันทะรัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงญาตาวี จันทร์สุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงวิภวานี วังหิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงนิภาพร พุ่มพวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายกฤตภาช สีหาบุญนาค

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สอนบุญชู

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ แสนทม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงวิรินทร์ อุทปา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ สวัสดิผล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายพงศธร ชนะพันธุ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายอรงกรณ์ เบ้าหัวดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงเตชินี ตันพงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายปฏิพล งวนหงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงบุษญากร สายกองคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายกรวิชญ์ จันทระบุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายอาทิตย์ ทองอุไร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทรดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายศักรินทร์ พระมะโส

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กชายประกาศิต รัตนศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูสะเทือน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงปยธิดา อันทะริน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายภูวนัย โหงวเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายธิเบศน์ ชาชำนาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายรณกฤต ไชยูปถัมภ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายโยชูวา ตุริรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ขุนวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายทิพากร บุญมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงอภิชญา วรรณคลอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายณัฐพล ด้ายกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายธนโชติ ช่วยคงมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงณิชมน ตรีสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงจิริยา แพงสร้อยน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปดตาทะเส

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายสถาพร คำบุญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงปยธิดา ชมภูนุช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอียมสุข

่

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายอนุวัฒณ์ เลียงทุกข์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

เมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายสุวินัย พาหนวด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

เมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายณัฐนน บังบัวบาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

เมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายกวิศ สุโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

เมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายเดชา บุตรสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายชลพิพัฒน์ พลศักดิเดช

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ จวบรัมย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายวัชรากร อะโรคา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงสุจินดา เพ็งศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายสิรภพ งามตา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ แสงสว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงนริศรา ยอดเสนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงอภิญญา ปดตาทะเส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายจีรวัฒน์ คำนบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายนิติพล โพธิบุดดี

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายสิรภัทร พูลวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายพิษณุ หาญศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ หอมสิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จงเพียร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายถวัลศักดิ

์

หินซุย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ดงภักกิต

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หอมสิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงณิศาชล ศรีรักษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงอรจิรา พิมพ์สุโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงสุมารินทร์ พะวัดทะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงเบญจมินทร์ บุตรวัด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายณัฐพล อนันเต่า

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายเจษฎาพร ดีมาก

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายณัฐภัทร สว่างแจ้ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายพิชัยยุท บุตรศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิสาราช

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายไอศวรรย์ ประพันธ์ศิลป

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายชนะพล นาเกิด

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยังประยูร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงมยุรา โสพันธุ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงภัทรสุดา กะตะศิลา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ์ ปาสานะตัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงปยะธิดา คำพระ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงธนัญญา นะราวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ชุมจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงอรอนงค์ กะตะศิลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปดไธสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๓ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
แสงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา แสนราช

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายสรศักดิ

์

คำพระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายปยะชาติ ชมสา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายนันนภพ สวนทองหลาง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายธเนศ กะตะศิลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กชายวุฒิชัย แสงแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายภูตะวัน สารีหา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์คำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายตะวัน แสนทองแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงวรพรรณ บุญเชิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงอัครมณี สุนนทราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงอรทัย อุไรโคตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงอธิติยา สุขประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงสุนันทา ประนิสอน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ นราวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงสุธาสิณี จันทร์ทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงเดือน ยางงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายภคนันท์ กะตะศิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายชยพล พวงเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายณัฎฐากร ปริพล

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายธีรภัทร แสนสุข

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายศักรินทร์ สัตบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายศุภชัย พวงเพชร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญเสริม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อรุณโน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงธิญาดา อินทร์เคน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงนงนภัส สุระภีร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงนำทิพย์ มะลิผล

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงมนธิรา นันไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงแพรพรรณ สุทำมา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงลินมณี แก้วดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายภัทรินทร์ สร้อยจิตร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายธันวา พันธ์เมศร์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายมงคล คำลัยวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายณัชพล ผาสุขลำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายศักดิครินทร์

์

สว่างจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายอนุสิทธิ

์

แก้วอรสาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กชายองอาจ สิมมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยหลอด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงกัญญาภัค จุปะมะนะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร โพธิแสงดา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงกาญจนา พันศรีภูมิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ โยยรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงจิตรวรรณ จันทจร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงธัญเรศ เจาะรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กหญิงสุคนธวา ขอนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงกัญญรักษ์ พันธ์เพ็ชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงธัญรดา แสนสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงสุธาสินี แสนคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กหญิงอรษา พลคำมาก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กหญิงนันทิตา ชืนจิตร

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เจาะรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายณัฐพงศ์ คงทรง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๔๖๐/๗๑๔๙
นายชวลิต ศรีธรรมมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๐
นายสถิตย์ บุตรวิเศษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๑
นายอภิพรชัย นันทโชว์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๒
นายธีรภัทร แย้มทะเล

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๓
นายศราวุธ ดีสีนู ๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๔
นายจตุพล ภูสีฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๕
นายศุภากร วันเพ็ญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๖
นายพงษ์ศักดิ

์

แก้วศิลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๗
นายณัฐวุฒิ ชัยบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๘
นายอุกฤษฏ์ ชนะสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๕๙
นายปยวัฒน์ สกุลรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๐
นายธรรมโชติ สุขแสวง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๑
นายพัชร สิมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๒
นายธนากร กองไธสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๓
นายธวัทชัย พานิชย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๔
นายณัฐชา ชุมจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๕
นายณัฐพงศ์ ฝอยเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๖
นายชัยมงคล บุญมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๗
นายพีรภัทร ศัตรูพินาศ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๘
นายพงศกร หาญชนะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๖๙
นายจีระพงษ์ ราชสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๐
นายชัยณรงค์ สิงห์ผักแว่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๑
นายทัพพสาร จำปา

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๒
นายธนโชติ วงค์อุดทา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๓
นายปวีณ ศรีทน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๔
นายศิวกร พงอุดทา

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๕
นายไทยแท้ ทองสกล

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๖
นายปณณวัฒน์ สระสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๗
นายยศพล ทองยศ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๘
นายจิตกร ธนูศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๗๙
นายอนุชิต สงแซม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๐
นายกิตติเดช พันนาเหนือ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๑
นางสาวกัญญาณัฐ เฉือยฉำ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๒
นางสาวปยธิดา บริบาล

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๓
นางสาวพรพิลาลัย ชามนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๔
นางสาวพลอยริน พงษ์พยัคฆ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๕
นางสาวสุภานัน นาคลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๖
นางสาวสุวนันท์ แต้มทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๗
นางสาวอรปรียา พรลำเดช

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๘
นายกฤษณะ แก้วประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๘๙
นายพงค์พิชัย กล้าหาญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๐
นายเลิสชาย กิจชัยเจริญพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๑
นายสิทธิเดช ใจใส

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๒
นางสาววิริศรา ชาทะศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๓
นางสาวฑิตฐิตา ทองสา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๔
นางสาวศุภรัตน์ แสงอรุณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๕
นางสาวสุดารัตน์ อาจปราบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๖
นางสาวนันทิชา พงษ์พยัคฆ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๗
นางสาวอดิสา คำโฮง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๘
นางสาวนันทพร บาลศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๑๙๙
นายวรรนิษา แสนมาตย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๐ นางสาวพรรณาพะสา
ดงจารย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๑
นางสาวกานต์ธิดา สอนสุภาพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๒
นางสาวกัญฐิกา คอกไธสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๓
นางสาวธีรนาฏ ขันชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๔
นางสาวอริศรา สมจิตต์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๕
นางสาวศศิภา คำทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๖
นายศักรินทร์ พิพัฒน์วัฒนะกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๗
นางสาววริศรา สามนต์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๘
นายกฤษณะ วานิชย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๐๙
นายชโยดม บุญครอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๐
นายนันท์ธวัฒน์ เดชจรูญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๑
นายนิสิทธิ

์

ทนดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๒
นางสาวปนัดดา นามพิลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๓
นางสาวอารียา วรรณแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๔
นางสาวธนัญญา กลางไธสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๕
นายสุกฤษฏิ

์

ฉัตรชัยเฉลิมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๖
นางสาวชลดา พันธุ์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๗
นางสาวนพมาศ เศษไธสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๘
นางสาวนันทิชา ศรีวิศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๑๙
นางสาววิรากานต์ แสนกล้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายอัศวิน อาดำ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายคุณานนท์ ประชาริโก

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรเลือน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงวิภาดา ปสสำราญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กชายสิทธิชัย เบ้าทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กชายนิทรรศน์ บุญหมัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายกรกช ผ่องสนาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงวิมลยา ไชยสงคราม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงสุรณี บุตรคาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายภีรภูมิ ภาระจ่า

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงพรรณพร คำละมูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กชายธนกร แก้วประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ต่ายมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงมณีวรรณ ยุตวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงธัญญาพร จันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายปญญพัฒน์ มะลากุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายธนธร โพธิเงิน

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ จำปานวน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายปฏิภาณ ยอดดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงอรจิรา อุทธาหรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ เกตุสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายภูรินท์ ลือฉาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายวงศธร เพียรสูงเนิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กหญิงชนิสรา ผึงวงษ์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายนพรัตน์ สุพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงภัคจิรา อุทาหรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กชายวายุ คำละมูล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กชายสราวุธ สวัสดิผล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงรณัยชนก อุปถัม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงศิรวดี ช่อรัก

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายธวัชชัย พรมชุม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮี วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายกฤษณะ เขตร์กลาง

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ช่องศรี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ฝายไทย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายเอกชัย คุ้มสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายรพีวิทย์ จะรอนรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงจันทร์ธิดา วัฒนากร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงมณฑิตา เล็กอรินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ พุธไธสง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กหญิงอัญชลี การิโก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๐
นายสุรสิทธิ

์

คุ้มสุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายจารุเดช กิงภาร

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายเจษฎา โสภาคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายบุญยวีร์ ปริพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายสาละวิน พินิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายสิทธิชัย โคษาราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กชายศักรินทร์ คำพระ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กชายอภิชัย ปาละโค

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงบุญฑริกา พัดพันเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงปานรพี พันทองหล่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงวรลักษณ์ อรุโณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผ่อนผาแดง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงอัญยมณี ปจจัยยะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กชายปริญญา ยุติธร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๔
นางสุภาณี เทียงดาห์

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๕
นายอภิสิทธิ

์

บุญมาพิลา
๒๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายธนกฤต อุตชา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัค สุทธหลวง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็งสอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงมลฤดี ศรีโครต

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายกิตติรัตน์ เอมโคกสูง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กชายวรัญู อังคะณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กชายธนพล ชะรัดรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายกิตติธัช ทองชันลุก

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กชายอนุสรณ์ จรรยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์มณเทียร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กชายบัณฑิต ส่งเสริม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กชายขวัญ เรืองธีรวงศา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงศิรินันท์ สุขจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงวรกาน พวงจำป

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายกิตติภณ ปาปะตัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กชายนิติพงษ์ สุวรรณขันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กชายสุธีปกรณ์ สุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กชายธิติวุฒิ คำภีระ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายวรรัตน์ ทำทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไกรวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงศวิตา มังสระคู

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กหญิงกีรภา คบขุนทด

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กหญิงมยุรฉัตร ชุมจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กหญิงสมฤทัย ญาติโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงทอฝน เจริญรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมี หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ คชอาจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายธนากร กุลคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กชายนรินธร บุญปอลาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายภานุกุล ผลชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายยิงสวัสดิ

่ ์

ยวงมะณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายวัชระ ฝายเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ บริสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายหฤษฏ์ กลจันทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ มองทองหลาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็งสอน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กหญิงณัชปภา เจริญสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงนฤมล พิมพ์เหมือน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงปญฉัตร กาลัยมะเณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงไพรลิน แก้วเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงภัชราพร ฝายเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กหญิงวณัฐฌา เยยโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงสุธินีย์ จินดาศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงอภิญญา ยุ่งทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงอริสรา สายพฤกษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงอริสา เจริญรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายกันต์ธร อิสโร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายกันทรากร หาญวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กชายคามิน บุญเหลือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กชายจีรนนท์ ศรบุญทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กชายนรภัทร จินโจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กชายพงษ์ศกร ทรพีสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กชายภูตะวัน อินมนเทียน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กชายวศิน ผาเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กชายสุริยะ ทนิรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงแก้วมณี นาคมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงดวงฤทัย มีรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงนิรชา นามวงษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กชายทัตเทพ นะโล

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กชายธนัยพร ศรีจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กชายกวินท์ พูวันนา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กชายตะวัน โสภาชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กชายธนโชติ บุตรบ้านเขวา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ นามวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สืบราศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายอภิชาติ ไชยกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงชลิดา เพียพยัคฆ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงนิรชา เขียวอุตสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงประภาพร นครชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กหญิงพรนิภา นครชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๕ เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์
บุญชู

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงอภิญญา กันยาโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายขวัญ เรืองธีรวงศา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายชลรที แคนนำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายชานนท์ มุ่งดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายณัฐพล จรุงกัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายธนโชติ แสงทรัพย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายธีรพล คุ้มสุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายพีรพล สุทธิสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายวุฒิชัย อินทร์มนเทียร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายเสกสรรค์ อินทะสำราญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงกาญจนา คำมาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงกิติยา บุญปก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โพธินอก

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงมนัสภร สิทธิจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงวริศรา ตรีสอน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงศิรินันท์ สุขจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงสุดาทิญา พยุงดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงอนันต์ดา มะลิลัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กชายกิตติธัช ทองชันลุก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กชายจักรินทร์ อินทมนเทียร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วกองนอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กิงโพธิ

่ ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กชายดนุสรณ์ จรรยา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กชายธนพล ชะรัดรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายภัทราวุธ บุญเย็น

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กชายวงทอง วงเวียนคู

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กชายสุรชัย พัจนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายอนุชา พุ่มโต

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กชายเฮนรี

่

มีเทียม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงเจนจิรา จันโส

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงฐิตา จิว

๋

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กหญิงรักษณาลี มุลศรีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงวรกาน พวงจำป

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงวิไล สะตะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงสุธิดา ฆารเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กหญิงสุภาพร จอมมาลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กชายธีรนัย นนตรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายปวิตร มังคลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายวรัญู เหนือคูเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายวัชรพล คำแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายกิรติ คุ้มสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สาศรีเสาร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายดุษฎี ตรีเมืองซ้าย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๐ เด็กชายทักษิณาลักษณ์
มุงเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายธนพงษ์ บุญเย็น

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ พินิจมนตรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายอรรถชัย ชุ่มกะโทก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินพูลโสม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา นาขัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงณัฐนิช บุญใส

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงธันย์ชนก ตาซือ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กหญิงวงษ์สวรรณ์ ราชโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กหญิงวริษา ยอดสังวาลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงสุนันตรา ระดาบุตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงสุมิตรา กลีบกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายไพฑูรย์ ศรีมุงคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายยุทธศาสตร์ อินทร์มนเฑียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายเอกภพ สร้อยจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงณัฐชลิดา พันเข็มทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงเบญญา เหล็กอยู่มะดัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงปณิดา สุทธิโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงพรนิภา นาคดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงพรรณิภา พริงปานผง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงวาสิฐี สีดาชมภู

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กหญิงวาสินี แก้วกองนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายธีรกานต์ โหม่งพุฒ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายวสันต์ บุุญตัว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พะวิขุณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายปยวัฒน์ กุลวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กชายจิรเมธ ปองใคร้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญประถัมภ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๑๙
นางสาวปริศนา ยุบรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๐
นางสาวปวีณา นวลศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กหญิงวิชุดา ธรรมบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๒
นายภูวดล พิมมล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๓
นายลัทธพล แก้วพูน

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๔
นางสาวกัญยาณี ตรีวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๕
นางสาวปนัดดา หรัญราช

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๖
นายศุภนิกรณ์ คบขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๗
นางสาวกมลวรรณ อาปดชิง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๘
นางสาวพัณณิตา คุ้มสุวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๒๙
นางสาวรุ่งนภา ใจราช

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๐
นางสาวศศิธร สิทธิจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๑
นางสาวศุภดา จิตรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๒
นางสาวกัลยรัตน์ ชุ่มกระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุนทะวงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๔
นายศักดิเดช

์

ปนงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๕
นางสาวอรสา นุ่มแน่น

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๖
นายอภิสิทธิ

์

สุรพล
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๗
นายไกรศร ชุบรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๘
นายญาณวัฒน์ คลังแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๓๙
นายธนวัฒน์ พิมูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๐
นายพัทธนันท์ คู่กระสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๑
นางสาวสุภานันท์ พลเทพ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๒
นายอรรถพล ปานเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๓
นางสาวกัลยรัตน์ ญาติโสม

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๔
นางสาวเจนภา พาสนิท

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๕
นางสาวชลธิชา รุดโถ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๖
นางสาวช่อผกา แสวงพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๗
นางสาวเพชรรินทร์ บุญเย็น

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๘
นางสาวศศิวิมล โหม่งพุฒ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๔๙
นางสาวสายธาร ไยไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๐
นางสาวสิรินทร บุญเย็น

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๑
นางสาวพชรมน เกียงกรแก้ว

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๒
นางสาวสุดารัตน์ แสงอรุณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๓
นางสาวศรีประภา จิบทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๔
นายวุฒิพงศ์ เจียจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๕
นายพีระพงษ์ บัวเผือน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๖
นายกายสิทธิ

์

เขียวงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๗
นายสุวรรณสิน พันลำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๘
นายธราธร สร้อยนวมเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๕๙
นายวิสุทธิพร สีโห

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๐
นางสาวอรุณี คำหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๑
นางสาวศุภิสรา ชินนภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๒
นางสาวอรุโณทัย ราบอาสา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๓
นางสาววราพร จันทรินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๔
นายมาณพ พันศรีเลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๕
นายวุฒิชัย ปาสาวัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๖
นางสาวลัคนา ปาปะเค

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๗
นางสาววิชิดา ทองบ่อ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๘
นางสาวสุพิชชา เอติรัตนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๖๙
นางสาวศุภากร วงเบ้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๐
นายจักรพันธ์ น้อยสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๑
นายไพบูลย์ พงษ์อินวงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๒
นางสาวปภาวดี อาปดชิง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๓
นางสาวสิรินทรา บริบาล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๔
นายสรวิศ เพ็งแข

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๕
นายสุพชิน นวลศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๖
นางสาวลัทธวรรณ สุนทะวงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๗
นางสาววิชุดา รัตนสีหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงสุทธิจิต บุ้งทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงสุภาพร ประทุมดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๐
นางสาวอุไรวรรณ โพธินอก

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๑
นายณัฐวุฒิ บุญปอลาด

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๒
นายวีรภัทร กระแสจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๓
นางสาวกรณิการ์ มุงเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๔
นางสาวปยะธิดา เยยโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๕
นางสาวเปมิกา วงษ์หล้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๖
นางสาวพรกนก สำมาสะโก

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๗
นางสาวฤทัย พูวันนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๘
นางสาววงศ์ชนก วงษ์ตาหล้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๘๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

บุญเย็น
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๐
นางสาวศิริรัตน์ ยิงรัมย์

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๑
นายปฏิภาณ ขาวงาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๒
นายกิตติศักดิ

์

ผลชู
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๓
นายพงษ์พัฒน์ ปาปะเค

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๔
นายศุภกิตติ

์

ชัยภูมิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๕
นายสุรดิษ หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๖
นายจักรพันธุ์ นราวงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๗
นายธนวัติ พริงปานผง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๘
นางสาวกิริตา คุ้มสุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๔๙๙
นางสาวปวันรัตน์ ใสแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๐
นางสาววิมาดา แพงวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๑
นางสาวธนัญภรณ์ แสนโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๒
นางสาวพรชิตา วรรณศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๓
นางสาวปนัดดา บุตรวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๔
นายชานนท์ นนทะวงษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๕
นายชินณพงศ์ กล้าวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๖
นายพงศกร บุญประถัมภ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๗
นางสาวพิมพ์นภา บัวเผือน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๘
นางสาวสิรามล ศรีละวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์อามาตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๐
นายณัฐพล พรวนกระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๑
นายณัฐวุฒิ นาขัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๒
นายบุญยิง

่

ระย้าย้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๓
นายพงศกร แสงโทโพ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๔
นางสาวสิรินาถ ศรีมุงคุณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม หัวดงนาค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายเพิมพูน

่

โฮนทุมมา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายศาสตราวุธ งามระยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายศีลวัต เหล่ากอเกษ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายพลภิวัฒน์ บุญนาค

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายบูรพา รุ่งสว่าง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายรักศักดิ

์

สีสุลักษณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ รังไธสง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงดวงมณี พวงมาลัย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ บุญโสดากร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ สังครุฑ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงสุทธิดา มหาเสนา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงสุธิมา เก้าศักดา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงสายไหม แก้วกาเหรียญ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงปยวลี อันไขหน้า

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงพรนภัส ปจจัย

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงภานิชา แก้วผลึก

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กหญิงดวงจันทร์ ลีปลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๓
นางสาวจิระพร จำปานิล

๐๒/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๔
นางนิรมล มาเย็น

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๕
นางวงเดือน ระดาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๖
นางสาวสมพร คลอดกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๗
นางสาวไพรวัลย์ ปดตังถาเน

๒๑/๐๙/๒๕๐๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๘
นางไพรินทร์ ทับหัวหนอง

๒๒/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๓๙
นางสาวพีรญา สร้อยขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๐
นายวทัญู คุณารักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๑
นางอรอุมา แก้วสียา

๒๑/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๒
นางละออง กองสา

๑๖/๐๗/๒๕๑๐

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๓
นางสาววาสนา อารีย์  กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงณัฐวดี เวชัยภูมิ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๕
นายชัยนันท์ ช่างพันพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๐๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๖
นางสาวมาริษา ตังใจ

้

๓๑/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๗
นางสาวรุ่งฤทัย เอกาชัย

๒๒/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายศุภกร นาคถนอม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายภาคภูมิ โกสาเสนา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายฉัตรพิสุทธิ

์

ธรรมษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองจุ้ย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงพิมพ์อร บุญเฮ้า

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงกัลญาณี ลอเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงธัญญามาศ บุดทะสุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงกนกพร จันใส

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ กาละกาวัง

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายภัทรชัย ลิขิตสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายธีรพล แสนหล้า

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยเสนหาร

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กหญิงวรกานต์ มลัยจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทะปลาขาว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายอชิรวิทย์ แซ่เติน

๋

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กหญิงกฤตพร การิยา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ เมืองเดช

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ทองพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายภนากร ของอ่อน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงกุลกัลยา แสงกล้า

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายวัชรพงษ์ เชือภักดี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กชายเริงชัย ชัยสิทธิ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายฐานพัฒน์ สละ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงณัฐรินี ทองชา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงตันหยง น้อยจันวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กชายประทีป แสนมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ พืนแสน

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายอนิวัตติ

์

นนทะสี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ รังษี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายพีระภัทร ครองวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายศุภณัฐ คะเรรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ ปนะกะเส

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายธนากร ปนะกะเส

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายวรภัคร แก้วสวนจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายศิวกร เหล่ากอเกษ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุ้งทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กหญิงปยฉัตร ไชยโชค

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มีสี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๗
นางสาวนำฝน ไชยโก

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๘
นายฤทธิพนธิ

์ ์

กัสโป
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๘๙
นายณัฐพล อินทร์วังดู่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๐
นายสิริศักดิ

์

หัวข้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กชายจิรวัฒน์ สูงขาว

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กชายณัฐปคัลภ์ สิทธิไกรพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงจิราภา นะราช

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงปญญดา อู๋สูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กหญิงสิรินดา พวงไธสง

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงอริสา แต้มสีคาม

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กชายทรงพล เทพคุณ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กชายเทวินทร์ ใยบัว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วรรณา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กชายชลนธร ชะเงินรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กชายนนทวัฒน์ เชือภักดี

้

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปดตานัง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงขวัญจิรา รัตนเบญจพร

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงปริณดา กรรมหาวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงภณิดา ไปณรงค์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายพีรภัทร คลังไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา ปอมพระราช

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงฮอลลี

่

คูเปอร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ปุเลทะตัง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ทากรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายนันทศักดิ

์

สานนท์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กชายอชิระ เพิมพูล

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กชายนครินทร์ วงศ์สูงเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายภูมิภัทร ปุริเส

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายทรัพย์มงคล สิงบุดดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายสมพงษ์ ปนะถา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงแก้วกานต์ จ้นทเสน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กชายธีรเทพ ทุริดไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายอัฒฑกร ใส้เพีย

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงกมลพรรณ จันพลแสน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กชายรัชพล สมอบ้าน

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ประกิระนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายชญานนท์ หงษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายตะวัน สุรินทร์งาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองมีค่า

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายสุรยุทธ ปนะกาโน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โฮนทุมมา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กชายอนุสรณ์ นวลคำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กชายกฤษณะ น้อยจันวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายอานนท์ บุญศรีทุม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กชายวงศกร พูลเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กชายธนกร เกลียงกรแก้ว

้

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายทรงฤทธิ

์

ไชยกรุง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ นุพพล

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายพัชรพงษ์ ปะนาตา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีหามาตย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จันกอ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงจิราภา หึกขุนทด

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณวิจิตร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงปทมาวรรณ สุนทะวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงจิรประภา ทองชนะั

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กหญิงณัฐชา มนัสไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ เบิกบาน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงโบนัส ทีรัก

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงปารวัณ ทีหัวช้าง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายวรเมธ สมเสนาะ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กหญิงสุภัสสร บุษประเวศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กชายภูวิทย์ พลมีศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายศุภกิจ มาลัย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญทัน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กหญิงชนาภา อุไรโคตร

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กหญิงทิพย์มลฑา เลนคำมี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กหญิงภทรนันท์ มาตราช

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงวริสรา เงินแจ้ง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กชายรพีภัทร โคบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กชายมนัสพงษ์ ยอดประทุม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กชายภัทรวัต เหล็กเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กหญิงกัลญาณี สาแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กหญิงณิชารีย์ สีสุแล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายธนาวิต ชัยทวีสิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กชายอัศวิน ทันบุญมา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีลาอาจ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กหญิงปุณยนุช ปาปะไพ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กหญิงปาลิตา คุณน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายวีรชิต ลุนทองทา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กชายจักรพงษ์ ทับไชย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กชายชลสิทธิ

์

แพงพงมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายชินกร วงจักร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายพิเชษฐ์ โคกโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายภัทรภณ หลุนบูชา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กชายเลิศชัย เสริฐวาสนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายอดิศร สุทธิสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กหญิงทิพวรรณ์ จันทะนุย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงทักษินา เชาระกำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กหญิงวรรณวิภา ฉิมงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงวรัญญา กัตโร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จุลหงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กหญิงอัจฉรา สุโพธิภัฒน์

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายสุขสันต์ ทองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายกฤตภาส สระกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ กัตโร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายธีระเทพ เมาไธสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ผะกา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายธีรภัทร เขียวอุตสา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ภูยางสิม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กชายภัทรพงษ์ เดชบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กชายรัชกุล ทัพแสง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ ทองเกิด

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ จีระออน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๐ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายศุภกฤต สำราญดี

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กชายสิทธิกร จันทร์ขอนแก่น

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กชายจารุเดช ทาชารี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยงาม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๕
เด็กหญิงธัญพิมล แขวงไธสง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงปริศนา ปญญาวา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงปาริชาติ พืชพรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ พืชพรรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีทานิน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงเอืองดาว

้

วงษ์ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงอภิญญา กัตโร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ รินรุด

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายใจเพชร เชาระกำ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ดุลกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายอินทรา วังสพรหม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายศุภณัฐ ฉิมมา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กหญิงจรรยพร ภาพร

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงพรรณิภา คุณพาที

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงปยะฉัตร สุขไชย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กหญิงพรวิภา คำภาไพร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กหญิงสุพรรณษา แสงอรุณ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๓
เด็กหญิงอริษา ฟุงสันเทียะ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๔
เด็กหญิงณัฐพร ชิณภา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กหญิงวิลัยวรรณ ศรีพลกรัง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กหญิงมัณฑนาธร สอนสังข์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กชายปฏิภาณ ทุมดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กชายณัฐพงศ์ พันสุรินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กชายจิรวัฒน์ สังสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงธัญสรณ์ เจียงพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงดลยา แซ่ลิม

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๒
เด็กชายศิริพานิชย์ ปนะถา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กชายธณัฐพล วังราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ มะลิเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๑ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กชายวีรวัฒน์ เทศานอก

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กชายอาทิตย์ สุทธิโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กชายหัฏฐกร นามมาลา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กชายชาตรี ตีนแท่น

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กชายอนุชา ปนแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายอนุพงษ์ บุญญานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กชายภาคิน ฝายพลแสน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กหญิงมัณฑนา บุบผามาลัย

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กหญิงมณฑิตา ขวัญดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงณัฐวดี พุกศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กชายต้นเอก ต้นพรหม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงวรินพิชชา พลสงคราม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงภัคจิรา สุรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กชายฉัตรมงคล ฮุยนอก

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายประกฤษฎิ

์

คงคุณ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายภูมินทร์ กตัญู

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กชายยุทธภูมิ โคตรศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กหญิงกันธิชา สูญไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงชนิการต์ ศรีวงษ์สุข

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กหญิงนริศรา โลเกต

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ วิปะโป

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กหญิงมนต์นภา เปาะศิริ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กหญิงวรรณภา วรรณวิจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กหญิงศนิษา สุพรรณนอก

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กหญิงศิริวิภา พิมพ์เงิน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงอริสา รุ่งนิยม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา จันภักดี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๒ เด็กชายปราบศรัตรูพ่าย

จินโจ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กชายพงษ์ศกร สมบัวคู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กชายภีรวัฒน์ ทาไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กชายภาคภูมิ บุบผาทาเต

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กชายภูมิรพี ยิงยืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กชายวรินทร มาตพรมราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กชายสุทัศน์ ฤทธิไธสง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุตรประโคน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๒ / ๒๗๓

้
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มค ๔๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กหญิงทับทิม ปองเคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายดุสิต เสวะนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงจินดาวรรณ นิลขันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายกฤษฎา สัมปญนัง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายกฤษฎา ภักเกลียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายธนรัตน์ ผ่องกลาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงธันจิรา จันทึก

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงนาถยา สร้างนา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงพรสินี การะกาวัง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ขานอ่อนตา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กหญิงปนเพชร เปาะศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กชายกิตตพัทธ์ สวนมา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กชายภูวนัย เสนาไทย

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงวนิดา ชินสีนวล

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงองุ่น ยังจันอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายศุภฤกษ์ ยอดรัก

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงวรัชญา บุญพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กชายบัญญพนต์ ปนะถา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ สินศิริ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายปยวัฒ เผทรัพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายนฤดม ชัยอาสา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กชายธนากร ภูมิเขต

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กชายธีระพันธ์ สิมพะราช

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กชายรติรมพันธ์ ชอบธนไพศาล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กชายอดินันท์ สิมพะราช

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กชายธรรมศิลย์ บุญกันหา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กชายกุมภา ขันธมะณีศรี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายกรวิชญ์ บุบผามะตะนัง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายชนะพงศ์ บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายธนากร จำปาบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กชายปาฏิหาริห์ เลาะไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กชายวรมัน เจริญศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กชายสิทธิโชค ลาธิ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช ประสงค์สุข

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๓ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กหญิงปนัดดา กองสุข

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กหญิงสิรินทิพย์ สิมศิริวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กหญิงจิราภา แสงตา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กชายวรวิช โพธิลาภด้วง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กชายภานุวิชญ์ จิตไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กชายธีรกร พงษ์สังข์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงจันทริกา จันทศร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงมณฑิตา เชาระกำ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กชายเกริกพล ไชยะโม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงจรรยาพร ฤทธิศาสตร์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายธนากร ทับหัวหนอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายพันธวัช ทองพูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายภูวดล ฤทธิศาสตร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายกฤติเดช ไร่ประสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายทัศกร สุขกำเนิด

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายธนากร บุบผาทาเต

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ นวลนาค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กชายณัฐพล นวลนาค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กชายพีรพล วงศ์กระนวน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กชายภัสดนัย ปุริไธสง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายวีรเทพ โคช่วย

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายวุฒิพร รมพล

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายศุภกร แซ่อึง

้

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กชายศรรพ์ภวุธฒ์ ตาแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงจิรภิญญา สาระวัน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงนริศรา กองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงนริญญา จันทร์ลาด

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กหญิงณัฐชา ประทุมมา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงภัครธิดา พุดแต้แต้

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เปนไทย

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงสุภัคสิริ ศิริเวช

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงอภัสสร พระนามแสง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงอาทิติยา จูมพล

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุบผามะตะนัง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กชายคณิตพล จวบศรี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๔ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กชายภูมินทร์ เทียมทะนงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กชายธีรภัทร บุบผามะตะนัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กชายคาวิน ลับโกษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กชายปยวัฒน์ นามโกสา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กชายชัยวัตร แซ่อึง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กชายศรัณย์ พินิจกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายสิทธิชัย โคนาโด

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ จำเริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กหญิงเกดศรา กลินเกล้า

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กหญิงนภัสสร นุ่มเนียม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายธนชาติ รัตนาขจี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กชายวีระเชษฐ์ รุมพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กชายอภิเดช งามขำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายภัทรพล ชุชัยสงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายวิษณุ ตือแอ้

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กชายชลวิทย์ แก่นแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กชายวรโชค พรมบรรเทา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กชายอภิวัฒน์ มัชปะโม

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงนันทิชา ประทุมพร

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กหญิงปนัดดา วิระโห

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ พรหมศิริ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กหญิงวรัทยา มะโรงมืด

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงสรัญญา โอชารส

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงสุดาพร พวงจำปา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กชายอภิชาติ ชาววาป

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กชายธนบูรณ์ แสนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายนนทพัทธิ

์

แสงสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กชายนฤเบศ วัลภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กชายปยะนนท์ หนึงชะนะ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายปยวัฒน์ วิระกา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายอิทธิพล ปะสังคะเต

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงทิฆัมพร จักรเขือน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กหญิงพรพรรณ จันทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายภูมิกร สุวรรณโคตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายคณาธิป ประเศรษฐา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายดนัยกรณ์ ศรีธรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายสิทธิกร ประมาคะเต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงขวัญชนก เพ็ชรจินดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ชาวเกวียน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ปะสังคะเต

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงชริดา ศรีธรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กชายพลพล ทีทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กชายพีรพล ปะมาคะตัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ขันติรมย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงชไมพร ปะละโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปะนันโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูสังข์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงชมัญญา มังคละมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กชายวิณิต เจริญสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายกิจติพงษ์ ประภาเวสัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายปุณภพ แสงสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายธนัญชัย เทวะหะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายจิรพงค์ ประเศษรฐา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เนืองพยอม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กชายพีรพงศ์ ดงกาวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กชายอนันทวีป มาตย์แท่น

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงนีรชา ทับสุขา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงวิชุดา เจริญดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงอฑิมาภรณ์ ยาประดิษฐ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ มวลมนตรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายนรินทร์ ดงแก้วมะณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงวรนุช แก่นโน

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กชายการัณย์ โกสุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กชายคุณากร แสนโง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กชายตะวัน ดงตะใน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายธนากร นามคุณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายบุณวัชร วงอำมาต

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายภิรุณย์ ดงพระจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายภูริทัต นามสมบูรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กชายศราวุฒิ ผุยบัวค้อ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๖ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายอนุชิต ฤทธาโย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทะรัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงนำค้าง ดงแก้วมณี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงลินรัตน์ดา ดิษฐกระจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อ วัดโนนตูม  

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายธนภัทร ดิษฐเนตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายพิทักษ์ ประกอบน้อง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายวรวุฒิ แผงบุดดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายวายุกรณ์ มัดถาปะกา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรรณวงษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายสุรชัย ศรีธรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงนฐนัน กองเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กหญิงปลายฟา เวฬุวนาธร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กหญิงปนฑิรา สุจริต

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงพิรพิรุณ สังฆะมณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงวรวรรณ พิมพ์บาล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญปะติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กชายจิรพันธ์ นนทะศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กชายธันวา นามอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายรณสิทธิ

์

บัวนิล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๑๙
เด็กหญิงชลธิชา กำมหาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงประวีณา ไพรชนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กหญิงพรธิดา ลาละคร

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงรัชพร เกีอหนุน

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กหญิงสิริลภัส คำแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๔
เด็กหญิงอาริสา ปะจิคา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายปญโญ นิลจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กหญิงเมทินี ไวทำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวประสงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ธร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กชายกฤษดาพร ทองมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ภาคใหม่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๑
เด็กชายสถิตพงษ์ ดงกาวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๒
เด็กหญิงดวงพร วงหงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาธิสัตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กชายจตุรงค์ โพทุมทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๕
เด็กชายวัชรพงศ์ ชูสระคู

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กชายทวีพัฒน์ ปะริเวทัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงหฤทัย แคนอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ งาหัสถี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กชายจีรภัทร เพียรศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายธรรธรธร บาริศรี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กชายปรวิศ ศุภนัก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กชายเปรมปรีฎา เมืองชมพู

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กชายวรัญู คุณพฤกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ พัตรภักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กชายอิทธิพรชัย แก่นพิมพ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงเบญจพร ปณิทานะโต

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กหญิงประภัสสร ประพาสพงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กหญิงเปรมณัฐ ธนะวิบูลย์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงไปรยา วรรณปะเถาว์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ภิมล มวลมนตรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กหญิงวรรณวิษา ตันหยง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีธรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กหญิงศศินา รูปโฉม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วาลมูลตรี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กหญิงหฤทัย ปะนะมัง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายสุวินัย ศรีธรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กหญิงคีตกานท์ นิสยันท์

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กหญิงชญานัท กรไชยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กหญิงปนิตา คงทอง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายกรวิชญ์ จันทะรัง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กชายชนะชัย ชาวประสงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กชายติณณภพ ประทัดสานัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กชายพิชัยยุทธ บุตรเรียง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กชายพีรภัทร หลักคำพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายภูริวัฒน์ วิลาศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กชายมวดล วาลมูลตรี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กชายวัชรพงศ์ วรรณปะเก

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

น้อยบาท
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ณะธิไทย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กหญิงกวินทรา เอกรักษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดงจารย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กหญิงปณิตา ทามาตย์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงรัชนีกร นามสมบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงวันวิสา เรืองบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงนันทัชพร ชาวพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงศิรดา หาคลัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงอัมพิกา ปฏิโยเก

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กชายพงศภัทร ภคะวา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บุปผา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงพานธิดา วรรณปะเก

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กชายธนาดล นิลจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายกฤติพงศ์ นามสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายชัยชนะ วาลมูลตรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายณภัทร ศิริโสม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กชายณัฐพล อินทร์โต

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กชายธวัชรินทร์ บุญเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กชายธรรมรัตน์ บุตรพรม.

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายวุฒิชัย หิตายะโส

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กหญิงจิฑาภรณ์ เสนจันตะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงธิติกาญจน์ ไชยโภค

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กหญิงนฤทัย เทียงบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงปรนัฐ คงสัตย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กหญิงพิกุล ชัยปะปา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กหญิงสุนิสา สีลาเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์ภูธร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายคฑาวุฒิ หนันคำจร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กชายธัญเทพ จะยันรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กชายธีรภพ พรมจมร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายยสินทร ฤทธิสิงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทัพวิชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายสุขิตกุล แก้วหาไว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงเทพนารี คุ้มประคอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงบุษกร สีแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงพรรษา ดีจันจ้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พร ครเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กหญิงมาริสา ยกพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงอทิตยา มาบุดสี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กหญิงอรปรียา พุ่มศิริ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงอัจฉริยา ไปบน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กหญิงอุไร ฮอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายกฤตพล ไวจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายตะติยะ คงแสนคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กชายธนากร สมน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายธิเบศร์ ชัยแหม่ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายบรรเจิด หมืนสา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายปวริศร์ นารถสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายยุทธศาสตร์ พัดเพ็ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายวรชิต ปจฉิมชาติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายสิปประวิทญ์ รัศมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายสุริยา ปะนะสุนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายเสกสรรค์ แสงโทโพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายอัครเดช อ้วนมะโฮง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงประภัสสร นนยะโส

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงภรธิภา ตะนนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงสิริยากร ฉัตรศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงสิริธิดา นิมาลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงสุนันทา สันดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายกฤษณะ นามมนตรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงกิตติยะ ธรรมสาร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายชรินทร์ อาจวิชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กชายชาญเดช ไวยธรรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กชายชายวิทย์ นิลศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กชายธีรภัทธ์ พิลาโท

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กชายพงศกร โพนห้วยเว่อ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กชายภูวรินทร์ ยกพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายสุขสัน ศรีแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายอติเทพ ปกสังคเณย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงคัดนางค์ ศรสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงจิราภา สวัสดิผล

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองภูบาล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายธาริณี พิลาโท

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงปรียะฉัตร ศรีเฮือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงปาริชาติ ขุนญารัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงวิชุดา ดีอินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงเสาวภา เตอุตลวง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายชัยศิริ ประสมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายดนุพล คงแสนคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายปริญญา นามวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายพิชชกร สุริโยชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วจินดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายวัชรินทร์ เกิดสีทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายกัญญารัตน์ ชินศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กหญิงจริยา สารีพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กหญิงชลธิชา บุตรมะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กหญิงแพรพิไล ยุขลัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กหญิงมินตรา แสนบุญศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงวิสา แดงแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงสุมาพร ชิณศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงสุวิมล อ้วนมะโฮง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงอภิญญา อันนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงธนภร ฉัตรศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายพงศกร ยางแดง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กชายสุทธิวัจน์ ขุลีรัง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายฐิติกร นิมาลา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายวิทวัฒน์ ธนูสัตย์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายนัฐพล ทองจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กหญิงอทิตยา พุดต้น

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงนัชรินทร์ ประมังคะตา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กหญิงพัชชาภรณ์ ไกรยา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงกุลณัฐ เข็มเอือม

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงบุษราคัม สารีพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทัพวิชัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงธิญาดา ธนูสัตย์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายธนพล ชิณศรี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กหญิงปาริศา สุริพล

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายณภัทร แสงโทโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายธนกร ยิงดัง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ ธนูสัตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายปฏิวัติ สงค์ตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายภูวดล สุวรรณบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายรวิโรจน์ สิงห์คะนอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กชายสรยุทธ ขูลีรัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ภักดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงรัฐพร ตะโน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงศิริญากร ระยาจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงสวภาว์ อาระหัง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายนาวิน ราชสีห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ นินทะสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายทนงเดช คามะปะไน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายชนะชัย สุวรรณบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายณัฐวัตร ชมภูวิเศษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูวิเศษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายเดโช ทัพวิชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กชายธนกร สมอบ้าน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายธีรวัฒน์ สีโกษร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร ใจซือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายนวพล สีลาโส

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายพรชัย โคกกิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายไพโรจน์ บุญโรจน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายภัทรพล ดงเทียมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายภาคภูมิ ทรัพย์สมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายวรินทร แสงวิเชียร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายวัชรินทร์ อันดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กชายศุภจิตร บุญโรจน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงธัญชนก ดงเทียมศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ หนันคำจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงลลิตา โฮมคำจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงศศิธร บำรุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสำราญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงโสภา ปาลาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กหญิงอริสา ธนูสัตย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กหญิงวิมลศิริ ขามไชย

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กหญิงสายฝน นุสีวอ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงธนิศรา พิมพ์ภูธร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงสุภากร ปจฉิมชาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงอรดา เนืองโพธิ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ ฉัตรศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงปวัญญา กังขอนนอก

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กหญิงปทมา บุญโจม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ฉัตรศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กหญิงปฏิมาพร ไวจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงวารี ขูลีลัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล ไชยสงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กหญิงศิริโฉม เตตะรวง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงสุภาวดี น้อยตาแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี อุทัยบาล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กชายเกตุพล ตะโคตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กหญิงจิรนันท์ สุภาพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กหญิงชนิดา แก้วศรัทธา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายธนกร อนามนต์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กชายบารมี เทพบุญ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กหญิงภัสธารีย์ วัฒนสมบูรณ์รุ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กชายอัครชัย สมโสก

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กหญิงพัชรพร คงแสนคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กชายธนากร ช่วงสูงเนิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กชายกฤตธัช มณีกัญญ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กชายภูฤทธิ

์

วัฒนสมบูรณ์รุ่ง
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายภานุพงษ์ ภู่ศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กชายอิทธิมนต์ แสนก้าว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กชายนพเก้า อ่อนจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงสุรัสวดี เทพบุญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองอ้วน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กหญิงศิวพร สร้อยศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กหญิงพิยดา ไชยปญหา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กชายเพชรรัตน์ สีบัวลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กหญิงอุทุมพร ศรีทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กชายณัฎฐพล สาสีดา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กชายปริญญา สุปะโค

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายรัฐภาค โพธิชาลี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กชายวโรดม โสมาเกตุ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กชายพีระพัฒน์ ขุลีรัง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายจักรินทร์ สิทธิจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กชายนัฐภูมิ เมสังข์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กหญิงอธิศรา ชาววาป

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กหญิงพิชชา แก้วกุ่ม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กหญิงราชาวดี คงแสนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กหญิงศิรประภา ตะบุญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีชัย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กหญิงนิพาดา ชาภิรมย์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กหญิงวริศรา สาสีดา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงนันทิตา สาระพิน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา สีเนตร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กหญิงภัทรสุดา อุตตะมะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กหญิงมินตรา เพียซ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงอินทิรา ยิงยง

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กชายพงษธรณ์ หมืนไทสงค์

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายสุเมธ ตุ้มนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายสุธี ตุ้มนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมพลิกานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กชายธีระพล ชาววาป

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กชายฉัตรดนัย คงแสนคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กชายบรมวิช ชาววาป

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา วัดบ้านงัวบา  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๕
นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๐๗
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๖
นายประดิษฐ์ นนทะศรี

๒๙/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๗
นายภาสกร จุลอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๘
นางสาวพิมลรัตน์ วัชรกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๗๙
นางยุพิน จันทะพรม

๒๗/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๐
นายแสงจันทร์ จันทะพรม

๑๒/๐๕/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๑
นายโกวิทย์ บุษบา

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๒
นางสาวพิมนภา หงษาวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๓
นางสาวสุภาพร มูลณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๔
นางสาวมนธิรา พุฒพิลา

๑๐/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๕
นายธรรมรัตน์ ปกกะทานัง

๐๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๖
นางหนูนวล อนุชาด

๒๒/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๗
นางสาวอนุสรา ชินชาด

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยโก

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กชายชนภัทร ธรรมโส

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายพัทธพล บูรณ์เจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีกระทุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายวีรภาพ บัวรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กหญิงณภัทร พงษ์ปฏิสนธิ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กหญิงทัศนีย์ สาแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กหญิงธัญรดา ทองบาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กหญิงพิชญธิดา กระทุ่มขันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ดอนชวนชม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กหญิงเภตรา บุดดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กหญิงวรัญญา โพธิจักร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงสุชิตา ชัยลินฟา

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ จันทิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ทองสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ ลือโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายรพีภัทร นันทสวาท

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา ลาอ่อน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก สุวรรณคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กหญิงธิดาพร คำสมัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กหญิงมนตรา สัตโส

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงลัดธวรรณ ครุวัช

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงวิมาพร คำสมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กชายอภินันท์ คำสะมัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กชายชัยนรินทร์ โพธิจักร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายชวลิต จันทิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กชายธนากร ชัยโพชน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กชายนาวิน บุตรตะคุณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กชายวิชัย จูมเกต

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กชายวสันต์ โยตำแย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายอาทิตย์ นาคเครือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เบ้าสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ผาดงยาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ จูมเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายชานนท์ จันทวะฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายมงคลไชย จันทะคาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิจักร

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

ไปพบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายธนพนธ์ นุ่มกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๗
เด็กชายธนาธิป สุรีย์พุธ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กหญิงภัคจิรา โพธิจักร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชุมดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กชายศิริวัฒน์ คลังแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กชายอภิชาติ บุตะกะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กชายจีระนนท์ สิงห์ฉลาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กหญิงศศิภา พลมะศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กชายจันทราช โพธิชัยเลิศ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กชายอนวัช ศรีกระทุ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๖
เด็กชายภาราดร คำประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กหญิงรัชฎาภร ศรีกระทุ่ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายธนทร บุตะกะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กชายจิตติภัสร ทอนเสาร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กชายภูสิทธิ

์

กะการดี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ แสงสินธ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๒
เด็กหญิงภัทรธิดา กองแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๓
เด็กหญิงภัสสรา ทองพา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๔
เด็กชายศุภกฤษ์ เปรมปรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กชายชนาธิป ทุมจีน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ปาละบุตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๗
เด็กชายธีรภัทร์ ปาละบุตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กชายฟาประทาน นะวะภา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กหญิงพรนภัส มาฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กชายทวี อนุนิวัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กหญิงสุชาดา ศาลางาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กหญิงนิทรากร กองแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กหญิงปยะนันท์ ปกโคทะกัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กหญิงอโนทัย พิเคราะห์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กชายนิรวิทย์ ม่วงดีวัน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายนภสิทธุ์ โรมจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๗
เด็กชายกฤษฎา จากศาล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายธนกร ผลบุญเสริม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายจิรัชย์ สารกล้า

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายปฏิวัฒน์ ศรีเขือนแก้ว

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ปองขวาเลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กหญิงสุชาวดี ศิริเลียง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงนีรชา น้อยศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงสิริยากร ม่วงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ปาสาใน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงขนิษฐา ชูขุนทด

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ถนัดค้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงสกุลตลา ปาปะไมล์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กหญิงวรนุช เหง่าหนองทุ่ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงชนาภา ภูแม่นเขียน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ประชุมพิมาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ จุปะมะตัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กหญิงจารวี หริคำภา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กชายกิตติพงศธร ชำนาญจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กชายอภิชาติ นวมเศวตร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กชายดนุพร อำพินธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กชายวิชาวุฒิ รัตนสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายสุทธินันท์ ขำเปลียน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิพัฒน์

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อะมะมูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กหญิงอภิญญา สุจจชารี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ปดสามาลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กหญิงนิสรา ม่วงทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กหญิงปยวรรณ พลพิทักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ม่วงวันดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กหญิงณัชชา แตงอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กหญิงกัญนิกา ปองขวาเลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาผาวัลย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กหญิงสวรรยา ปกเขตานัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีวรรณะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กหญิงวิภาดา วัฒนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กชายปรีชา บุญรอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กชายธนา ปองขวาเลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปตตานี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กหญิงนันทวัน บุตรดีวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กหญิงใหมแก้ว จุปะมัดตัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กหญิงปยฉัตร เทียมทัด

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กหญิงนิภรัตน์ ปาปะไพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กหญิงลลิตภัทร ปาสานะตา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กหญิงสุภาพร ศรีปดถา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงปยมินทร์ พลแสน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงพรรณพัชร ปาสาจัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโยธา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนืองแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กชายสรายุทธ ไชยมาตย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณุเสน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงนัทริดา ปโคทัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงเพียงใจ ชิณเพ็ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายจิรายุ ปาปะกัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กหญิงนัฐนิชา เปาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กชายภคพิชฌน์ ทรงพระ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ โทนหงสา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กชายชาคริต ชาววาป

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กชายภมรินทร์ มะนีสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กชายขวัญชัย ชารีวัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กชายชิติพัทธ์ มาตะยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กชายภานุคร พาชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

จุปะมัดตัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงภัสสรา โทอะรัญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กหญิงอันทิกา น้อยศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญหนัก

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงดาราวรรณ เพียรแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กหญิงสุนิษา ปาปะไพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงปยธิดา อินทราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กหญิงปลายฟา ปาปะกัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กชายศุภกิจ ปดสามาลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กหญิงจิรวรรธ ช้างทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กชายนนทกานต์ แปนบ้าน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กชายเฉลิมพงษ์ บุญรอด

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ ช้างเชียวกฤช

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กหญิงจอมขวัญ แก้วลาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ธรรมโรจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กชายสหัสวรรษ ปกเขตานัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กชายพงศธร หงส์พิพิธ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ชำนาญจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กชายณรงศักดิ

์

เงินชุม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กชายรัตนชาติ พาสิงห์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง วัดโพธาราม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กชายธนพงษ์ ประจุดทะสี

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายพงศกร แก้ววิเชียร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ

วัดหนองไฮ (ปากนำ)
 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กหญิงณัฐนิชา มัชประโต

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กหญิงบุณยาพร กัณหา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กหญิงวรัชยา เล่ห์กล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน พุ่มไพจิตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สีคาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายกฤษศรัน เสียงหวาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายปุริมปรัชญ์ ด้านวังขวา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กชายภูริณัฐ โสนิลาด

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สมร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กหญิงเปรมศิริ ไชยศึก

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กหญิงธนาภา จันทร์ศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายธนภัทร ทิพวรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เตชนันท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายดิศพงษ์ ดวงเพียอ้ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กชายชนภัทร ฤทธิวงศ์จักร

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กชายก้องภพ ถาสีทะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ ไชยขันธุ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายพีรวัส ศรีหาใต้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทร์หม่อง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำบุญเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงญานิศา บุญกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กหญิงวรินทร สมะพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กหญิงปยะธิดา สีคุณเมือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กหญิงปราณัสมา แจ้งขำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กหญิงวริสรา แฝงสีพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายปยพงศ์ สีขวาพา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กชายญัฐยศ ดวงคำน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กชายจารุวัฒน์ น้อยบุญมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงวรรณลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กชายเจษฎา ทองอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กชายอนพัช พีรักษา

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กชายจันทกานต์ ไชยน้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กชายธนภัทร อินทะนิล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กชายปญญพัฒน์ แมนสืบชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กชายวิวรรธน์ ดวงแสงฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กชายรัชชานนท์ สุภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กชายสุธินันท์ สีสุพล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงชลธิชา สังขทิพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงพิมญาดา จันทะสุระ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กหญิงโชติกา เดชะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงณิชา พงษ์ทองเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กหญิงศิรประภา เพิมขึน

่ ้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กหญิงนันธิญา สีเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กหญิงศรัณย์พร อนุมัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กชายปารมี กางโม้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๐ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กชายวีรภัทร ปาณาราช

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กหญิงอัมภิรา คำภูมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กหญิงอภิยดา กุลทนทัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กหญิงศรัณย์พร สีรักษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงพิยดา ซากัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กหญิงจิรชยา สีสุระ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงมิญาวดี ศิริทรัพย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงอินทิรา ขานแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงมธุรดา ศรีทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงกาญจนา แก้วสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงพรไพลิน สังสีมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ผาแดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กหญิงช่อชมพู ศรีชัยปญหา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กหญิงกันติชา โสภัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายธนากร สายหลักคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายพัฒนวิทย์ เวียงสิมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายปฏิภาณ โพธิปดชา

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายธนดล มาตรโสภา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ คำมาก

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายรชานนท์ แก้วหล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายปยราช ถาวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กชายปฐวี สุทธิสาร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กชายจตุรวิทย์ บุษเนตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายธนกฤต ไชยแสนท้าว

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กชายจิรัตติกานนท์

โพธิปดชา

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กชายนำโชค สมศรีลัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กชายอภิชาติ จิตครบุรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กชายนันทวุฒิ สุพิพัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กชายปฐมพร กล้วยภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงสลิลรัตน์ ไชยโชค

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงธีริศราภรณ์ สีหาบัว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงภัทราวดี สีแพนบาล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงวิราสินี โสธิฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มาตโสภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงชลิตา ธรรมภิบาล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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มค ๔๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กหญิงณฐชมพู ศิริมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กหญิงชลธิชา วิลัยชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา สืบสำราญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กหญิงกิตติมา จิตตะบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กหญิงศศิกาญ โคตรชฎา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กหญิงธีรกานต์ จันทะสุระ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กหญิงสุวิตรา ดาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กหญิงภัสชา สุวรรณดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงกมลพร บุตตะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงพัชราภา นามลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงศุภรดา ศิรินาค

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงวิมาลา นามวงษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงนภัสสร ศรีภูมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงฐิติภา สีโนน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงพรนภา เดชหามาตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงสุมิตรา ศิริหลวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กชายกฤษฎากร พิมพิทอง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กชายศิรพัฒน์ ศรีทองสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กชายนารา นราภักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กชายณัฐภัทร วงษ์กลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สาโสก

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ นามมุงคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายอนาวิน แสนภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายพศวีร์ ศรีสารคาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายทักษ์ดนัย กาหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายชานนท์ บุบปบพา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กชายภัทรกร ดีใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กชายธัญวัฒน์ นรทัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กชายพัชรพล แสงโนลาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กชายอังศุธร สุทธิวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ โคตรเสนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กหญิงอัจฉริยากร กาวิจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กหญิงนริศรา อันฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กหญิงชาคริญา แก่นสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๕๙
เด็กหญิงณิชาภา สีคามเม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงวรพิชชา ตาเสาร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๑
เด็กหญิงปพิชญา นภาโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ เทียงผดุง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๓
เด็กหญิงอุรัสยา ซากัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๔
เด็กหญิงจรินทร์ทร พรรณะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๕
เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีคาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กหญิงชนจันทร์ มายูร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๗
เด็กหญิงฐตวดี สีนามเพ็ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงพิชญา คำหว้าแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๖๙ เด็กหญิงณัทชากรประวีณ์

ธีรัยวิริยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์ศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กหญิงสิรภัทร ไตรยวิภาค

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กหญิงอารยา ทับวิชิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กหญิงนันทิชา จินนารักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงพิชชารัตน์ คำงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงจุฑามณี เรืองสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๖
เด็กหญิงวิชญาพร อุตทะสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กชายธนัท พระโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กชายธีรโชติ แก้วหานาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กชายศรายุธ ครุฑรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กชายสุชาครีย์ ดียะตาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กชายณัฐดนัย ถิตย์เจือ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กชายมงคลชัย วังหอม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กชายก้องเกียรติ ชินกร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กชายธนาธิวัตน์ ปานปลาเฒ่า

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กชายณภัทร วงษาวัตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กชายปาณัสย์ แสวงพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กชายอนาวิล พลลาภ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กชายวชิรวิทญ์ ไชยลินฟา

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพ็ชรโก

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายจิตติพัทธ์ จันทร์เรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กชายชญานิน อินทะเรืองศร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กชายภากร นามกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงณัชชา วิเศษวัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กหญิงปาณิธร พันธุ์ยางน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กหญิงฐิติมา ดรศรีจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กหญิงนริศรา ดวงก้งแสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงยามีรา ชินสุทธิ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กหญิงโศภิษฐ์ สิทธิจันทร์เสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๔๙๙
เด็กหญิงสุชานาถ ศิลาไหล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เกตุศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กหญิงธนภร สงลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สนันเอือ

่ ้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กหญิงปราถนา ปางชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา วิลาพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงชนากาญจน์ มุลติเก

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงสุชานันท์ ทันบาล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงภาวินี ไชยคาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงมานิตา แก้วหล่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กหญิงรินรดา ประโพธิทัง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กหญิงธัญชนก บุษยานุรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กหญิงกันย์สุดา พันธินา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงณิทัชชา ดวงเจริญเขตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ทองดีนอก

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กชายเทียนชัย ศิริทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กชายวรายุทธ์ ศรีสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ มียอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กชายอนุวงศ์ ศรีนอยขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ สาระตุ้ย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กชายชาติอาทิตย์ ไมตรีแพน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กหญิงสุพัสสรา สารเหล่าโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สิทธิพรมมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กหญิงธัญพิชชา สีแพนบาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กหญิงวิภาพร สุบรรทม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กหญิงพีรดา ดวงจันทา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กหญิงกมลชนก จำปาศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กชายธนาพิพัฒน์ เสนาวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กชายภูวิศ ดวงแสนโย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๔ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายวสิษฐ์พล เผ่าหอม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๑
เด็กชายณฐนน ศิริอินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กชายณัฐนนท์ ศิริอำมาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กชายอดิเทพ แก้วเขียว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กชายอชิรกฤษฎิ

์

ศรีอุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กชายเปรมปรีดา ภูดินทราย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กชายรัชศักดิ

์

ภูลับ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กชายปติวัฒน์ แก้วใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กชายนันธพร สุ่ยหา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา ลาสุนนท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงสุจิรา สงลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กหญิงปรียาพร ผูกพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กหญิงสุจิรา พงษ์วิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กหญิงชลิตา ศรีนนลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กหญิงศษิกานต์ ศิริหลวง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กหญิงจิรัชญา เวงวิถา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงจิรัชยา แก้วพิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กหญิงพรอรุณ ถมภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กหญิงชลธิชา สมหา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ สีคาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ มาธุระ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กชายสันติภาพ ดวงแสนโย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กชายณัฐพล จันทรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กชายเนติพงษ์ ชุมดง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กชายศุภกร ถุงสมบัติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กชายอรรตชัย วีระวงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กชายธีรภัทร ศรีวิลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ โพสุวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กชายธนบูรณ์ ศรีจันทร์ชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กชายธนภัทร ยีเรือง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันทะสุระ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กชายวีระพล สอนภิรมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ถากา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ นอระศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กชายกวิน การะเกษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๕ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กหญิงวโรชา ศรีบุตรชิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กหญิงไปรยา ศรีจวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กหญิงวิมลภัทร ศรีวิสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุบันทม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กหญิงปนัดดา เนืองโพนงาม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงณัฐธิภรณ์ นวัตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กหญิงจิตรานุช บรรณสาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กหญิงศลิษา สีมามาตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา ดวงมาลัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กหญิงณัชณวีร์ ศิริวัฒน์ศุภกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กหญิงวริษา วรโคตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กหญิงอธิชา จันทรเสนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กหญิงช่อผกา เยียมจันทร์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กหญิงติณณา แสวงพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กหญิงจิดาภา นิตยะรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริพันธะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กชายกริชมงคล แก้วมาตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กชายธนกฤต สีโมรส

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายศตวรรษ วรวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กชายปญญา เหล่าทองสาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กชายวิมุตตินันทร์ ทับสอน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๖
เด็กชายกรกช ดวงสุริยเนตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กชายวุฒิโชค แสงปสสา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กชายสหรัถ คำเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กชายกฤติเดช วงศ์ประมวล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กชายศิริโชค สีน้อยขาว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๑
เด็กชายทิวัตถ์ ศรีอุบล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กหญิงปนมณี ศรีกะแจะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กหญิงชฎาพร ดวงสอนแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กหญิงอัจจิมา อินทร์พิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กหญิงนัชชา สีคามเม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กหญิงวริศรา สุนทรพิธ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กหญิงกวีณา ธนาทักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กหญิงปนัดดา โพธิกลาง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กหญิงทิวาภรณ์ เดชพลมาตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๖ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงเมทาวี ราศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศรีชัยปญญหา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เวียงนนท์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ เถือนมิงมาตย์

่ ่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีพวงมาลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กหญิงปรียาอร แก้วเลิศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สืบสุนทร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กหญิงชีวาพร ศิริวิชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กหญิงพนิดา มุลตะกร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๐๙ เด็กหญิงปริญญาธนพร
อุปนันท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงอารยา ไชยโส

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กหญิงชนาธินาถ ไชยอาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กันสุมาโส

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กหญิงเพียงดาว ภาษี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงมนัสกมล สีนวลแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ผันสูงเนิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กหญิงจิรัชญานันท์ สีผิวจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กหญิงบุญญรัตน์ โพธิศรี

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กหญิงภัทราพร สร้อยแสวง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๑๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ อำมะลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กหญิงพรพรรณ การเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๑
เด็กหญิงกิติกาญจน์ จัตุชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กชายณัฏฐากร แสงชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๓
เด็กชายณัฐพล ชัยบุรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๔
เด็กชายปุญพัฒน์ แดนวงศ์วัฒน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๕
เด็กชายกันตพงศ์ ดวงชาทม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๖
เด็กหญิงจิรติกาญจน์ คำโหยก

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สารนอก

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กหญิงศศิธร ชินกร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดรปญญา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กหญิงสุวรรณี ศิลมัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๑
เด็กหญิงชลิตา ฤทธิยา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ เมืองสนธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กหญิงมนัสสินี ศรีคาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กหญิงอาภาศิริ แฝงสีพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๗ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กหญิงปทิตตา โปซิว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงรัชชานันท์ ดวงเพียอ้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กหญิงสุภิญญา สุนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กหญิงบุญยะฎา มัชฌิมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๓๙
เด็กหญิงคณาธิป ศรีจันทร์โคตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กหญิงอธิติยา แสงทับ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กหญิงศิรินา นูวบุตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กหญิงณัชชา นนทะลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กหญิงสุพิชชา ทองล้วน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กหญิงชญาดา เสมอหน้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กหญิงอภิสนันท์ จุเมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กหญิงสัชฌุกร สงลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กหญิงเมษนี ดวงคมทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๘
เด็กหญิงนภาพร คณะมะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๔๙
เด็กหญิงศศิประภา ตะโหนด

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กหญิงศศิวิมล มูลมัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กหญิงอติพร นิลนำเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กหญิงวนิดา ถาเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กหญิงอนัญญา เนตวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กหญิงพิชนาฎ ผ่องขาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กหญิงวริศรา สุภาวัฒนพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กหญิงภัครวดี ลาดซุย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๗ เด็กหญิงประภาพรรณ
มะติยาภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กหญิงอินทราณี คำบุดดา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงจันคนิภา เพิมทรัพย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงอัจฉรา อาสนาชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กชายพิชชนันท์ ศรีทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายธนโชติ ธรรมมุลตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ดวงพุดทา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๔
เด็กชายปฐวี ชัยศรีจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

มีหาฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๖ เด็กชายศรพระลักษณ์
สอนชุน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายบรรณวิชย์ ชาญศึก

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กชายธนภัทร ด้านวังขวา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กชายศุภโชค ทะลาด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายดปสกรณ์ พงสุพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กชายนรเศรษฐ์ ประภาษี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กชายชยพล โคตรมันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กชายธาวิน ปะวันนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กหญิงภคพร พันธุชิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กหญิงศิรดา นพเก้า

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ดอนตลุง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ช่วยศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กหญิงศดานันท์ บัวทุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กหญิงภัคราภรณ์ ไชยมูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กหญิงพชรกมล หมืนเจริญ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กหญิงณัฐวดี ชัยภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กหญิงอรณิชา ขานไขย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์เกษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กหญิงชนิสรา แสนศิลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๕
เด็กหญิงเขมิกา สิงห์สาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๖
เด็กหญิงลอลีกัลยา

่

มิทเชลล์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงชุลีภรณ์ คำผุย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กหญิงชริศรา เสวิคาร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๘๙
เด็กหญิงอุมากร สุโพธิคำ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กหญิงภัทราวดี บุรีนอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ สารพิมพ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กหญิงกวินกาญจน์ สีท้าว

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงปนัสยา พฤฒามาตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนตา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงปาณิสรา ดาคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงพิชาพัชร์ พิพัฒธัญนันท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๘
เด็กหญิงปวาริตา ดวงสอนยา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๖๙๙
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ศรีเคนขันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ อินทะเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิประภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กชายมหาสมุทร พึงพบ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กชายกรวิชญ์ พิมพ์ดวงศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีทำบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ แสนสิระ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสิระ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมภิบาล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ภูขมัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กหญิงศรัณยา ปองสนาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สอนจินเซือ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กหญิงศิรัตน์ มุกดาหาร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๒
เด็กหญิงกิตติพร แสนยศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๓
เด็กชายกีรศักดิดิ

์

โตรโสภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กชายเจษฎา กองการ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๕
เด็กชายรัชภูมิ ใคร่ครวญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๖
เด็กชายอนาวิล ทาบทา

๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๗
เด็กหญิงพรประภา เรืองมณี

๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๘
เด็กหญิงฐิดาภา เรืองลือ

๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๑๙
เด็กหญิงสุชาดา ดาโสม

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กชายอดิศร แสนสด

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๑
เด็กชายอาทัยวัต บุญช่วย

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กชายเจษฎา อุประ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๓
เด็กชายกรรวี  สัสดี สัสดี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๔
เด็กชายภูมิพิทักษ์ บัวรส

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๕
เด็กชายสุทธิชัย แก้วกลม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

นามรัตน์สี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กชายอรรถศาสตร์ โคคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๘
เด็กชายวีรพัฒน์ กงอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๒๙
เด็กชายพงศกร ปฏิสุทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ หีบแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กหญิงภัทรธิดา บุตรอินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๒
เด็กหญิงอรนิภา พัฒมะนา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๓
เด็กหญิงธิณัฐดา เพชรลือชา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กหญิงสุชิตา มังมี

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กหญิงเมธาพร ชาวนา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๖
เด็กหญิงภิญญดา ดีวันวงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๗
เด็กหญิงสุจิตตรา กงเพชร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๘
เด็กหญิงวิมลวรรณ โคคำ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงธัญญาธร หีบแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงพรพิมล พวงเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๑
เด็กหญิงนริศรา นิงคะลี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กหญิงธีมาพร แว่นแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๓
เด็กชายพัชร กงเพชร ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๔
เด็กชายเดชณรงค์ ทัดเทียง

่

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๕
เด็กชายสุทัศน์ สีดาช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กชายภูริวัฒน์ ปยะสมบูรณ์

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๗
นายสมศักดิ

์

สุดชารี
๑๔/๑/๒๕๐๒

วัดท่างาม ท่างาม  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๘
เด็กชายณัฐดนัย กิงภูหิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กหญิงปนิดา แก้วไพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กหญิงอริสรา ศรีแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๑
เด็กหญิงกิติยา แจ้งสว่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๒
เด็กหญิงสุธิชา อยู่ครบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กชายศรัณยภัทร รัตนเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๔
เด็กชายนรินทร์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ สุริยะ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๖
เด็กหญิงอันดา สังข์แก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงจิรัชญา ขานเกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กชายมหาสาร พลเรืองทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๔๖๐/๘๗๕๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ภูดวงจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กชายณัฐภัทร สาสีทา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กชายณัฐนนท์ สาสีทา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กชายอรรนพ แก้วลินไม้

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๓
เด็กชายดุษฎี เพียโคตรแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๔
เด็กหญิงรัตติกาล นาดอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๕
เด็กชายอัฐพร ชาติโลม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กชายก้องราช ปดทุม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วม่วง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๘
เด็กชายธีรวิทย์ จอมศรีกระยอม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๖๙
เด็กหญิงวริษา โนวะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กหญิงนิรชา ศิริจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๑
เด็กหญิงเกศฤดี นามวัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๒
เด็กหญิงวลินดา กัญยะโสภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๓
เด็กชายชลทิศ ชูเมือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๔
เด็กชายจักรี วันสา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๕
เด็กหญิงปราณี หงษ์ประสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๖
เด็กหญิงภานิดา ทวีวุฒิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๗
เด็กหญิงกาญจนา แก้วลินไม้

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๘
เด็กหญิงสุทธิดา ผายชำนาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๗๙
เด็กหญิงนิภาพร นิวงษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กหญิงนำฝน ทึนหาร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๑
เด็กหญิงพรนภา แพนดร

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๒
เด็กหญิงรัชนีวรรณ นันตะนัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๓
เด็กหญิงศศิธร เพียโคตรแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แจ้งสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๕
เด็กหญิงอุไรพรรณ์ สังข์ทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๖
นายอภิสิทธิ

์

ทับภูมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดภูดิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๗
เด็กชายจิรายุ ชาติภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง วัดศิริชัย  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๘
เด็กหญิงประภาพร ขาลถม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง วัดศิริชัย  

มค ๔๔๖๐/๘๗๘๙
เด็กหญิงขวัญข้าว ไชยสันต์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง วัดศิริชัย  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กหญิงพรพิมล ไชยสุระ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง วัดศิริชัย  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๑
เด็กหญิงศิริมณี ชินศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง วัดศิริชัย  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๒
เด็กชายบัญชา เตียที

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๓
เด็กชายพงศกร จันทร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๔
เด็กชายสรศักดิ

์

นนตะสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำโยธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๖
เด็กหญิงกนกพร ปะติตังโข

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๗
เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยถา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ปะติสา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๗๙๙
เด็กชายกฤษฎา สุกใส

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กชายวุฒินันท์ ปะติตังโข

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กหญิงธราทิพย์ ปทุมมี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กหญิงกันยาพร ปะติสา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กหญิงกชกร จันดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๔ เด็กหญิงเนตรฤทัยชนก
แสงสวาท

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กชายนพรัตน์ มีสูนย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายณัฐพร ปญจะภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กชายพิพัฒน์ ปะติตังโข

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงกิติมา ปกกะสาตัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กชายสกลวัฒน์ ชัยลินฟา

้

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กชายปรัชญาวุฒิ ลาหล้าเลิศ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๑
เด็กชายผลิตโชค ปะนัดโต

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๒
เด็กชายชัยชาญ ใสงาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๓
เด็กชายณัฐดนัย เรืองสินทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๔
เด็กชายธนพล จุปะมะตัง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๕
เด็กชายชินกฤต เริงราช

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๖
เด็กชายกรธันยา จันทะปะทัง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๗
เด็กชายธนยุทธ บุปเก

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๘
เด็กชายวัชรพล อินทร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๑๙
เด็กชายอนุวัช ภูญาดาว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายกุศลวัฒน์ แดงบุดดา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๑
เด็กหญิงชนิสรา พิศนุย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๒
เด็กหญิงจิรัฐติกาล มะลาศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๓
เด็กหญิงศศิธร ประจวบสุข

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๔
เด็กหญิงทิพกฤตา มูลทรา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๕
เด็กหญิงสุนิสา เพชรกล้า

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๖
เด็กหญิงประทานพร ชาวพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๗
เด็กหญิงกนกอร เยาวนารถ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๘
เด็กหญิงนฤมล เกษมสุข

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๒๙
เด็กหญิงศุภิสร ประจักกะตา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กชายศราวุฒิ จุลศรี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๑
เด็กหญิงพิชญธิดา พลขันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๒
เด็กหญิงชนิตตา ดีมอญ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๓
เด็กชายทวีชัย ปทุมพร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๔
เด็กชายธนภัทร เสนาเสถียร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๕
เด็กชายคณนาถ เอกรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๖
เด็กชายศุภณัฐ คารมหวาน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๗
เด็กชายจิระพงค์ ปวงประชัน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๘
เด็กหญิงวจนะพร นามภูเขียว

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๓๙
เด็กหญิงณัฐสุดา จินขี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กหญิงธนัญญา ศิริพรทุม

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๑
เด็กหญิงสุชาวลี เขตแวงควง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๒
เด็กหญิงอาภัสรา ปาปะโม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทาดีจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๔
เด็กหญิงพรธิชา เอกรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๕
เด็กหญิงพวงชมภู โชคเหมาะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๖
เด็กหญิงศิรามณี จันทะมณี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๗
เด็กหญิงพิจิตตรา อินพรหมมา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๘
เด็กหญิงสรณ์สิริ โปรดเมธี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๔๙
เด็กชายวรภัทร ชัยธานี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กหญิงแพรวา ปะมาคะเต

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงทิพมณฑา แก้วธานี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๒
เด็กหญิงพิชญา สังขะเพท

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๓
เด็กหญิงทาริกา ละสามา

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๔
เด็กหญิงชนัญชิดา ทรงมันศีล

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงปาณิศา ม่วงจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๖
เด็กชายบวรพจน์ โพธิแสน

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ม่วงคะลา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๘
เด็กชายบุญญา บุญเพ็ง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๕๙
เด็กชายธราเทพ เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กชายคณิศร ตรุษลักษณ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๑
เด็กหญิงวราภรณ์ อันทะวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๒
เด็กชายพิศรุทธิ

์

สุทุม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๓
เด็กชายชนาธิป ดาบุดดี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๔
เด็กหญิงจีระภา บรรจงปรุ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๕
เด็กชายปภาวิชญ์ ฉัตรศรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๖
เด็กหญิงระรินทิพย์ อันมาก

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๗
เด็กชายปณรรฑ ปาสาเนย์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา พลหนองหลวง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๖๙
เด็กชายพรหมพิสิทธิ

์

แสนบุดดา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กชายธนวรรธ ปกกะสาน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เจิมแสน

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๓
เด็กหญิงพรรณธิชา ไกรแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ประธรรมสาร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๕
เด็กหญิงนันธิกา สิงห์ฉลาด

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๖
เด็กหญิงสุธาสินี จันทรดี

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๗
เด็กชายณภัทร อันตระกูล

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ ปทุมพร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๗๙
เด็กหญิงลภัสรดา ประจักกะตา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ โพธิไพร

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๑
เด็กชายรัชภูมิ ปะทัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปะนะสุนา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๓
เด็กหญิงจิรัดดา ปาปะกะ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ เกตุจูม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๕
เด็กหญิงพรนภัส บุญทอง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๖
เด็กชายทัตเทพ สุนทระวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๗
เด็กหญิงกัณทิลา อันทะชัย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรมโคตร

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๘๙
เด็กหญิงศรัญรัตน์ สุขใส

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กชายภูมิสิริ วงษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ภูแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๒
เด็กชายธนภัทร พานทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๓
เด็กชายนิติรุจน์ ศิรประจักษ์ชัย

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๔
เด็กชายฟองสวรรค์ หมู่บ้านม่วง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๕
เด็กหญิงอินทิรา ปนะสา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๖
เด็กชายภัทรพล ประมูลจักโก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๗
เด็กชายชนพัฒน์ ปะกิระตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกโชติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๘๙๙
เด็กชายศิรภัชญ์ ปะกำแหง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กชายธนัยชนก ศรีสมพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กชายชนพัฒน์ บุบผากอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กชายวันชนะ บุญยะรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ปะกำแหง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงอรปรีญา พรมแพน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๕
เด็กชายวงศธร มูลบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๖
เด็กหญิงจุฑามณี แสงส่อง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กหญิงเมยาวดี มะพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีตระกูล

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กชายจิรพัฒน์ เกิดมงคล

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กหญิงเมธาวี ปกษี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๑
เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๒
เด็กหญิงพรรณภัคร ปรินทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๓
เด็กหญิงภัทรสุดา ปุระเวทายัง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๔
เด็กชายชนกันต์ แก้วมณีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เอกศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๖
เด็กชายอนุรัก ปาปะกัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๗
เด็กชายอภิมงคล วรรณปะเก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๘
เด็กชายธีรภัทร หาชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เปาทัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กชายกฤษฎา ประกำแหง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๑
เด็กหญิงจรรยารักษ์ พลเสนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๒
เด็กชายอภินันท์ อารพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๓
เด็กชายพาทิศ โพนนอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๔
เด็กชายยศพนธ์ แกมจินดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๕
เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา ประธรรมสาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๗
เด็กชายจุลจักร ปาปะกัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๘
เด็กชายพงศธร เราปอมวาป

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๒๙
เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๑
เด็กชายสิริภูมิ สุพะกำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๒
เด็กชายกิตติภูมิ ประจะนัง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๓
เด็กชายวีรภาพ ปะกิตานัง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๔
เด็กชายธาวิกรณ์ สุทุม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๕
เด็กหญิงนฤภัทร ปกเขมายัง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ปะติตังโข

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๗
เด็กหญิงต้องรักษ์ มงคล

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๘
เด็กหญิงขวัญข้าว ซุ่นขวาน

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๓๙
เด็กชายกรกช สุภาดี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กหญิงอารยากรณ์ วงศ์มิตรแท้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ เยาวนารถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๒
เด็กหญิงนุจิรา คลังดงเค็ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๓
เด็กชายณัฐพล กุลไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายณัฐภาคย์ กัลยาวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายธนาธร ฉิมมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๖
เด็กหญิงทรรศนียา ศรีบุดดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๗
เด็กหญิงเบญจพร ผาดไทสงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๘
เด็กชายศตวรรษ เอกศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๔๖๐/๘๙๔๙
เด็กชายชัชวาลย์ น้อยเสนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ ศิริเลียง

้

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๑
เด็กชายจารุพัฒน์ ชาวพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๒
เด็กชายเดชาวัต ผาวิรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๓
เด็กชายเทิดเกียรติ ชาวด่าน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ อุปมัย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๕
เด็กชายนวมินทร์ โนราช

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๖
เด็กชายนภัสกร จันทร์ปาน

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๗
เด็กชายปยวัฒน์ ดวงท้าวเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๘
เด็กชายพชร ปาปะไพ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๕๙
เด็กชายพีรวัฒน์ ผุยเตชะ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงโทโพ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นามไห

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๒
เด็กหญิงกิงดาว

่

แพงคำแสน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา กล้าหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา ตระการจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๕
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ทวีทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๖
เด็กหญิงเจนสุดา พลรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๗
เด็กหญิงณฐอร อินทกรอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประกิระนัง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๖๙
เด็กหญิงนริศรา หงษ์จันดา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๐
เด็กหญิงนริศรา ศรีวงยาง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๑
เด็กหญิงนัชชา บัวรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๒
เด็กหญิงปุญญ์วรีย์ ภูมิชูชิต

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๓
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ปกกะทานัง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๔
เด็กชายณัฐพล ปตตานี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๕
เด็กชายนิติภูมิ สอนแสง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๖
เด็กชายนิติศักดิ

์

คามะปะใน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๗
เด็กชายคชภูมิ บุญศรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๘
เด็กชายภูมิภัทร ดงปะขา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๗๙
เด็กชายโชควิทย์ แสงพิมพ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงศ์ปุย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๑
เด็กชายกุลกิติกร ปกโคทะกัง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๒
เด็กหญิงภูริชญา โบราณบุบผา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๓
เด็กหญิงศศิประภา ตะนนท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๔
เด็กหญิงภัศรา ศิลา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๕
เด็กหญิงนิรชา คงสัตย์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ประนัดศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๗
เด็กหญิงธัชพรรณ สุขนันที

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๘
เด็กหญิงสุภัชชา ธงหาร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๘๙
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขานะรัม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๐
เด็กหญิงอุษามณี มาแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีพล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๒
เด็กหญิงศุภัชญา ประกิระสา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๓
เด็กหญิงวริศรา ห่วงทองหลาง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๔
เด็กหญิงเอวิตรา สาโสก

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สงคลัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๖
เด็กหญิงวรางคณา คณะมะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๗
เด็กชายรัฐภาส สาแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๘
เด็กชายอภิรักษ์ อันทะราสี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๘๙๙๙
เด็กชายเทพริษฐ์ จันทะจิตร

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๐
เด็กชายรัฐพล สืบสุนทร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กชายคลังปกรณ์ ชินชะนะ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ สะแกทอง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กชายธาวิน ปะวันนะถา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กชายพงศกร มาฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กชายเอกวิทย์ เดชสุรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กชายอดิศร แคนสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กชายพัชรพล คนเพียร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กหญิงพิชชาอร คำประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กหญิงอทิตยา เทพนนท์กลาง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กหญิงพชรมน นิราราศน์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กหญิงอินทิรา ชะชิกุล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กหญิงชลลดา นิยมเดชา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ วัฒนราช

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงวริศรา ประโคทัง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กหญิงภูศณิศา ดงเสือ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กหญิงประภาภัทร ลุตนนท์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กหญิงสุพิตรา ปญจวรานุวัตร์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กหญิงจิรัชญานันท์ ปะวะเข

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กหญิงนันทน์ชนก เพชรหนองชุม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๘ / ๒๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กหญิงอทิตยา ปติเต

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กชายภูมิระพี ม่วงศรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กชายภูริพัฒน์ ใจบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กชายวิทวัช ดงเทียมสี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กชายอัศนี ประกายสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กชายนิติพล ปุญยะสาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กชายพงศกร ศรีลาพัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กชายกมลวัฒน์ ประภาศรี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ สืบสุนทร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กชายตะวัน แสงเกตุ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กชายธนภัทร แสวงดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กหญิงสุปยนันท์ เจริญสุข

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กหญิงพรพรรณ ไมตรีจิตเกือกูล

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กหญิงบุณณดา ละแมนชัย

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กหญิงปภานิจ ประพันธมิตร

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กหญิงพิมพิศา คำชัย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กหญิงภัทรจาริน นวลเอียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กหญิงณัฐชะนันท์ กลินสุคนธ์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กหญิงเมริสา จันทอุตสาห์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กหญิงเกสรา บาริศรี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กหญิงพิชญาพร พิมพล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กชายภาณุพงศ์ โชครัตนตระกูล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กชายวีระนนท์ ธนันต์ชัยวรากุล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กชายภูผา อินทรประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กชายศาศวัต บุบผา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กชายโสภณวิชญ์ จูมแพงจารุพงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กชายวรพล ชาสุด

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กชายธีรนาท แก้วภา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กชายกฤฒชัย แก้วโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กชายกิตติ เกตุดี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กชายกิตติภพ วรรณพฤติ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กชายภูริภัทร ช่างปน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กชายศิริเจริญ สุทธิเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กหญิงพรชนก แก้วภา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๖
เด็กหญิงวิภาดา พันเชือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กหญิงวิลาสิณีย์ สอนวงค์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กหญิงศิริชุมพร อินทวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กหญิงกนกพร แหวนหล่อ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กหญิงกัณฐิกา สุวรรณปะกา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา บุญสิน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๒
เด็กหญิงลักขณา อาสาทำ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๓
เด็กหญิงศวรรญา ดาเหล็ก

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขรักษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กชายอรรถภณ ติมุลา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๖
เด็กชายพงศกร ไชยธงรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๗
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ปทุมเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๘
เด็กชายวิทวัฒน์ ปกการะนัง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๖๙
เด็กชายภาสกร สุวรรณโสภา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๐
เด็กชายธาดาพงษ์ ประทุมเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๑
เด็กชายธราดล จันทร์ลา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อ่านเขียน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๓
เด็กหญิงสิรินทรา หลักคำพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๔
เด็กหญิงแพรวา สุธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๕
เด็กหญิงนฏกร เหลืองเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๖
เด็กหญิงทิพธิดา โง่นทา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๗
เด็กหญิงนิภาสิริ ปะระทัง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมพล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๗๙
เด็กหญิงจิรัญชยา สืบสุนทร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๑
เด็กหญิงชลธิชา คำหงษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๒
เด็กหญิงลักษณ์พร พิลาโท

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๓
เด็กหญิงศรัญรัตน์ รัตน์อัน

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๔
เด็กชายธรรมวิสาข์ บัวสาย

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๕
เด็กหญิงจตุรถี ปจจัยคา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๖
เด็กชายพีรายุทธ ฤทธิจันดี

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๗
เด็กชายทิวากร คังดงเค็ง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๘
เด็กชายภัทรพล ประนามะ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๘๙
เด็กหญิงวิวทิชา ประมาคะเต

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๐
เด็กหญิงณัชชา แก้วธานี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๑
เด็กหญิงแพรทิพย์ เดชศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๒
เด็กชายณัฏฐ์พล แซ่ตัง

้

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๓
เด็กชายสิรภัทร เปกขานัง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๔
เด็กหญิงมนฑิตา ประวะเสนัง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๕
เด็กหญิงอัญชลี ปะวันนะถา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๖
เด็กหญิงชนม์นิภา จันทร์อุดม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๗
เด็กชายปรเมทศ์ สุขใจ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๘
เด็กชายนันทรัตน์ ชาวดง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๐๙๙
เด็กหญิงกาญจนา นิลเจียรนัย

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๐
เด็กหญิงปภัสฏา หับแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๑
เด็กหญิงธนัชพร ปญุเบกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๓
เด็กชายศักดิธัช จำปาโอ้ก

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๔
เด็กชายคุนานนต์ แสนศรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๕
เด็กหญิงศรัณย์พร โชติสุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๖
เด็กชายรัฐพงศ์ สังฆบุรินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๗
เด็กหญิงอันธิกา ทองประสาน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๘
เด็กหญิงเขมิกา แสนคำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๐๙
เด็กหญิงขวัญข้าว หลงชรา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๐
เด็กชายอัครเดช เลิศพิริยกมล

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๑
เด็กหญิงรัตติกร บุญเพิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๒
เด็กชายบารมี สีมุนตรี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๓
เด็กหญิงธันยพร ราชสีห์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๔
เด็กหญิงสุดาวรรณ ประทาย

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๕
เด็กหญิงคชมณี ศรีสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๖
เด็กชายจีระพัฒน์ รุ่งโรจน์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๗
เด็กหญิงหทัยภัทร จุลศรี

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๘
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

มัชปะโม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๑๙
เด็กหญิงศศิณัฐญา เทียงธรรม

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๐
เด็กหญิงนำทิพย์ อาจสารมนต์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ เปตานัง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๒
เด็กหญิงธิติพร บุญน้อย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๓
เด็กชายธีรภัทร์ วังสอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๔
เด็กหญิงลักษิกา คะเชนทน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๕
เด็กหญิงภัทรวี เทเวลา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๖
เด็กชายสิรภัทร ปุรำพะกา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๗
เด็กชายวศกร แคนวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๘
เด็กหญิงนภสร พันธุ์โยศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๒๙
เด็กหญิงสุจิรา นามวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๐
เด็กชายอลงกร ทรงกิจมากูล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๑
เด็กหญิงฉัตรไพลิน ปฏินัดตัง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๒
เด็กหญิงอริสรา พิมพ์โคตร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๓
เด็กหญิงพรญาณี จันดีกระยอม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๔
เด็กหญิงภัณฑิลา ใจเตอะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๕
เด็กหญิงณัฐสุภา บุญหลง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๖
เด็กชายตุรากร สิริโชคเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๗
เด็กชายณัฐพงศ์ พันธวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๘
เด็กชายกริชดนัย ลุนอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๓๙
เด็กหญิงศิริประภา จันโทสุทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๐
เด็กหญิงอัญรินทร์ มะธิมาปะโข

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปะโสติยัง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๒
เด็กชายพันธวัช ภคะวา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๓
เด็กชายสิรภัทร หนันทุม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๔
เด็กหญิงกรรวี แปนบ้าน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๕
เด็กหญิงชาลิสา นินทะลาด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ อามาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๗
เด็กชายประชาราช ยางเครือ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๘
เด็กชายศิรวัฒน์ สิมชาติ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุปะมา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๐
เด็กหญิงปณัฐดา ดงกาวัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๑
เด็กหญิงวาสนา วิชัด

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๒
เด็กหญิงพณิชา ดอนสินเพิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๓ เด็กหญิงอุษาพรหมพร
ปุริสังฆเต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๔
เด็กหญิงภิรษา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๕
เด็กหญิงสรัญญา วงษาปนนา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๖
เด็กชายชินวุฒิ เชือวงค์

้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๗
เด็กหญิงสุชานะรี ปดถาดี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๘
เด็กหญิงวรพิชชา โพธิจักร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๕๙
เด็กชายกฤติธี บุบผากอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ดวงมาตย์พล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๑
เด็กชายวิธวัช ลุนอินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๒
เด็กหญิงสิริวรรณ จันทะเลิศ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๓
เด็กชายพิชิตชัย จำปาเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ นนตะสี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ปะกินังเต

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๖
เด็กหญิงสกนธรัตน์ จันดาผล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๗
เด็กหญิงญานิศา คุณโน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาดาโต
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๖๙
เด็กชายธนกฤต เกตุดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๐
เด็กชายธนาวุธ อุทัยรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๑
เด็กชายเปนหนึง

่

สีหาพรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๒
เด็กชายอานัดทร โยธะมาตย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๓
เด็กหญิงวรดา ประพาศพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๔
เด็กชายโชคชัย โนนอาษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๕
เด็กชายเปนต่อ ดอกไม้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๖
เด็กหญิงกิตติกานต์ ชัยธานี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๗
เด็กชายอิทธิพล คุณสีขาว

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๗๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กชายธัญเทพ ติชะรา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๑
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ใจดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๒
เด็กชายพัทธดนย์ ไปบน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๓
เด็กชายอิทธิ บาริศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๔
เด็กชายกวินท์ ปกกุนนัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๕
เด็กชายพิทักษ์ชน ปะวันนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๖
เด็กหญิงกชกร ศรีสุราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๗
เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๘
เด็กชายทยากร วิเชาว์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๘๙
เด็กชายธีรภัทร์ บัวชิต

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กชายกฤษณะ กระเช่าทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๑
เด็กชายวรเมธ ประเศรษโฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๒
เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๓
เด็กหญิงภัทราพร รางศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๔
เด็กชายรัฐภูมิ เกิดพระจีน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๕
เด็กชายกฤษณ์ คำผา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๖
เด็กหญิงณัฐสุดา ปะภาวะเต

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๗
เด็กหญิงพิพรรธน์ ปตตายะโส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๘
เด็กหญิงจิราภา ใสงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๑๙๙
เด็กหญิงกรุณา

โสภณพัฒนบัณฑิต ๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กหญิงจิรัชยา ชาคำสัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๑
เด็กหญิงสุชัญญา อุลัยพงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๓
เด็กชายเมธากรณ์ กระเช่าทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

หัดที
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๕
เด็กชายธนพล จันทคาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กชายสุรเกียรติ คำสมัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กชายประกาศิต สดชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กหญิงชนันภรณ์ สังฆมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กหญิงพรชิตา ประกอบสิม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กชายกริชศักดิสิทธิ

์ ์

ภูปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๑
เด็กหญิงเกวลิน อุปกัง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๒
เด็กหญิงกนิตฐา ทองภูธรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๓
เด็กหญิงสวรรยา ดงเรืองศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๔
เด็กชายฐานทัพ ปดถามัง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๕
เด็กชายณฐกร ก้อมณี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๖
เด็กชายปรัชญา ปาริสาเก

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๗
เด็กชายภูวมินทร์ ปะมาคะเต

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๘
เด็กชายอาณัติ มะธิปไข

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๑๙
เด็กหญิงชาริสา มะลาศรี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กหญิงนิตยา ไกรพล

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๑
เด็กหญิงสิริพรรณ บุตะกะ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๒
เด็กหญิงพานทอง สอนวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๓ เด็กชายวธัญญตาพงษ์
คำเสนาะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๔
เด็กหญิงรวิพร คำพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๕
เด็กชายมาวิน กิลี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๖
เด็กชายอาณาจักร ศรีขันชมา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๗
เด็กชายศิววงศ์ บุญเชิญ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๘
เด็กชายอริสร พาฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๒๙
เด็กหญิงกรัญญา โลหา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กหญิงฑุลิกา มาคูณ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สอิงทอง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๒
เด็กชายกิตติภูมิ บัวบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๓
เด็กหญิงพิมพ์สุดา มะลี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๔
เด็กหญิงวิภาวี ร่มจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๕
เด็กหญิงปภาพร ศรัทธาคลัง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๖
เด็กชายศิริบัญชา สิมมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๗
เด็กชายบัญชา ศาลาแดง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๘
เด็กหญิงธันยธรณ์ คำพาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๓๙
เด็กหญิงณัฐตินี แคนหนอง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา มายา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๑
เด็กชายจตุรวิทย์ กองเเสน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๒
เด็กชายจารุศักดิ

์

โพธิจักร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๓
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์บาล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๔
เด็กชายสิทธิรัตน์ ปะระทัง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๕
เด็กหญิงอารยา ศิลปประกอบ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๖
เด็กหญิงรุ่งนภา โลหา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๗
เด็กชายมหาลาภ คำภูธร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๘
เด็กหญิงพรพิมล ศรีโฮง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๔๙
เด็กหญิงสวามินี มาประเภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๐
เด็กชายนวมิน โคชาลี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรชะดา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พนัศ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๓
เด็กหญิงชลธิชา นามปะเส

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลามะไหย์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๕
เด็กหญิงปยพร ดำดิน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๖
เด็กหญิงวรัทยา รอดสร้างบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๗
เด็กหญิงมาติกา ตรีเนตร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๘
เด็กหญิงนันทวัน สมภาร

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๕๙
เด็กหญิงสายนำ แฉ่สูงเนิน

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ จรรยา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๑
เด็กหญิงแววดาว เนาวโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๒
เด็กหญิงปวิชญา สารคาม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๓
เด็กหญิงวรัทยา ธุระทำ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๔
เด็กหญิงรังสิมา เขียวบัว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๕
เด็กชายธนโชติ ลอยแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๖
เด็กหญิงชลธิชา มะปะเภา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๗
เด็กชายนัฐภูมิ ทิพย์สมบูรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๘
เด็กหญิงขวัญข้าว แคนเตรียม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๖๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แซ่พ่าน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๐
เด็กหญิงทอฝน นามตะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์งอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๒
เด็กชายรพีภัทร คำคูณ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๓
เด็กหญิงฐิติชญา กาสีแพง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๔
เด็กหญิงนุจรี เหล่าชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๕
นางกนกพร จำรัสศรี

๒๖/๐๕/๒๕๑๘

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๖
นางดวงใจ มีโชติ

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๗
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน

๑๖/๐๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๘
นางสาวนันทวัน บัวใหญ่

๑๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๗๙
นางอรอุมา สมดอกแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๐
นางสาวสุพัตรา กันทรพิทักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๑
นางสาวธนัฐพร กำลังหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๒
นางสาวสุรภา ยมศรีเคน

๐๕/๐๙/๒๕๑๘

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๓
นายวิชัย ไพฑูรย์

๒๕/๐๓/๒๕๐๒

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๔
นางภัทรดา ธนูสา

๑๐/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๕
นายวัชระ วิเทห์

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๖
นายนคร ช่างยันต์

๒๘/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๗
นายสิทธฺศักดิ

์

นามแสงผา
๒๒/๑๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๘
นางดุษฎี ดวงจำปา

๒๐/๐๕/๒๕๐๓
กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๘๙
นายวิเศษสันต์ สุพรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๐
นางสาวประภัสสร เหล่าสะพาน

๐๙/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๑
นางสาวธัญญธร ใหม่คามิ

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๒
นางสาวบานเย็น นาสุริวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๓
นางสาวสุดาทิพย์ อัตริ

๒๑/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๔
นางสาวลักษณา พลศรี

๐๖/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๕
นางระเบียบ เพียรมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๖
นางสาววิไลวรรณ อรรคเศรษฐัง

๒๗/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๗
นายฉำ พลศรี ๑/๗/๒๕๐๔ กศน.อำเภอกันทรวิชัย ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๘
เด็กหญิงจิดารัตน์ วิศิษฐ์ศิลป

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๒๙๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ยังยืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๖ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๐
เด็กหญิงวาสนา ศรีทิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๑
เด็กชายเจริญ ชังเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๒
เด็กชายชินาธิป พลชัยขา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๓
เด็กชายธนา บัวกะเหรียญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ดอกบัว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๕
เด็กชายพงศกร มะณีทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๖
เด็กชายภีรพัทธ์ มาเปยม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๗
เด็กชายเพทาย ทากรม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๘
เด็กหญิงญาตาวี พลไชยขา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๐๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปดตาระโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๐
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ชาบรรทม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๑
เด็กหญิงสิรี บุญสำเร็จ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ เกนทะโกฎิ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แพงทุย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๔
เด็กชายชัยอนันต์ นาอุ่นเรือน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๕
เด็กชายวรรณชนะ ฮุยน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๖
เด็กชายจิรภัทร พันหล่อมโส

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประทุมสันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๘
เด็กหญิงนราชล เผ่าภูรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๑๙
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ปดตาไชโย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๐
เด็กหญิงมาลี ประคอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๑
เด็กหญิงยุนภา โคกสีนอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๒
เด็กหญิงวรณี ปดตาระพา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๓
เด็กหญิงวรรธนพร จันทร์สม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๔
เด็กชายอานนท์ ตลอดไธสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๕
เด็กชายณัฐพร จันทะวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๖
เด็กชายณัฐพล จันทะวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๗
เด็กชายปรัตถกร ปดตาระโพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๘
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วกล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๒๙
เด็กชายยุทธิชัย หาญสุโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๐
เด็กชายปณชัย โธนารินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๑
เด็กหญิงภัทราวดี ธาริธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๒
เด็กหญิงอรปรียา แดนหนองแปน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๓
เด็กหญิงแพรวา มะณีทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๔
เด็กหญิงวริสรา เทพสิงห์วงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อัญปญญา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๖
เด็กหญิงจีรนันท์ จันที

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์เลิศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๘
เด็กหญิงสุนิษา ปล่อยยิม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๓๙
เด็กหญิงภาศินี หาญสุโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๐
เด็กชายพิตตินันท์ ปดตามานัง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๑
เด็กชายธีรภัทร พันมานิมิต

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๒
เด็กชายโชคชัย เพ็ชรไพฑูรย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๓
เด็กชายศิวัช สีหามาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๔
เด็กหญิงพิชชาภา ปุริมายะตา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๕
เด็กหญิงนิชดาภรณ์ ปทุมพร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลเสนา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๗
เด็กหญิงภัทราพร ปุริทำโม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๘
เด็กหญิงนิภาพร พันหล่อมโส

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๔๙
เด็กหญิงธัญญาณี อันปญญา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๐
เด็กหญิงสุธิษา ประทุมเมศ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๑
เด็กหญิงปภาวี เกียรติคำสิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๒
เด็กชายจักริน สายบุบผา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๓
เด็กชายปยะพงษ์ จันตรีชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๔
เด็กหญิงบุษบา สีหามาตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๕
เด็กหญิงณัฐชา กองเกิด

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๖
เด็กหญิงอโรชา ยุบไธสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๗
เด็กหญิงพัณณิตา พันหล่อมโส

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๘
เด็กหญิงเกวลิน บรรยง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๕๙
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ปะนะที
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๐
เด็กชายคามิน ปุราชะกา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๑
เด็กหญิงกชกร ทองหลง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๒
เด็กหญิงอุทัยวรรณ รักษาชา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ปุเรชะตัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วชมพู

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๕
เด็กชายสนธยา พรมนอก

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๖
เด็กชายถาวร วรจิตร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๗
เด็กชายศักรินทร์ ปะติเก

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๘
เด็กชายอนันต์ บุบผามะตะนัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๖๙
เด็กชายสิรภพ ประพรต

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๘ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๐
เด็กชายทวิวัฒน์ พลศรี

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๑
เด็กชายรัตนชาติ ปะทะโก

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๒
เด็กชายศุภณัฐ เตชะแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๓
เด็กชายพชรดนย์ จันทะค่อม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๔
เด็กหญิงวิศรุตา พรมมา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๕
เด็กชายจักริน เจริญศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๖
เด็กชายพีรพล ประทุมมาตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๗
เด็กชายทศพล นนตะรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๘
เด็กชายธนาทิพย์ สังข์ทอง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๗๙
เด็กชายพงศกร เยาว์เต่า

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๐
เด็กชายธนชาต เพิมซีลอง

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๑
เด็กหญิงรินรดา ปะสาวะเท

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๒
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สอนโต

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๓
เด็กหญิงกัญญวรา ศรีมาตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๔
เด็กหญิงวิจิตรา วรชินา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๕
เด็กหญิงอติพร ตลอดไธสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๖
เด็กหญิงธัญจิรา บุญพระธรรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีแสด

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๘
เด็กหญิงเพชรดา ตีระพา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๘๙
เด็กหญิงชลนิชา ปะระขา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๐
เด็กหญิงจิดาภา ปดตามาตา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๑
เด็กหญิงวรวรรณ จันภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์สูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๓
เด็กหญิงธนัชชา มงคลตรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๔
เด็กชายนนทวัฒน์ จันอาสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๕
เด็กชายปวีณ์กร หมืนไธสง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๖
เด็กชายเอกภาพ ปุยขาว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๘
เด็กชายธนโชติ ดาทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๓๙๙
เด็กชายชยพล ทวยจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๐
เด็กหญิงทิตยา ปดตาทะสา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๑
เด็กหญิงรัตนกร นนทะนำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา ทองลือ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๓
เด็กชายสุริยะเดช อินโสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๔
เด็กชายธนภัทร ปาปะโน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖๙ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยแสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๖
เด็กหญิงอรษา ประทุมวี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๗
เด็กชายณัฐกรณ์ โตนดนอก

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๘
เด็กชายอชิระ ไตรนอก

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๐๙
เด็กหญิงอริยา แสงเสงียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๐
เด็กหญิงอภิสรา แก้วลงมา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๑
เด็กหญิงอารยา ทองสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๒
เด็กหญิงไอริสา พิมทำมา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ปุริมายะตา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๔
เด็กหญิงพรพรรษา ดาโสม

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๕
เด็กชายดนัย ปุผาลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๖
เด็กชายนิกโคลาย ศักดิเทวิน

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ลุงไธสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๘
เด็กชายสุรเกียรติ ปุผาลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๑๙
เด็กชายวุฒินันท์ ไตรนอก

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปุริมายะตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๑
เด็กหญิงศศิธร ปุผาลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๒
เด็กหญิงขวัญจิรา นะมิตรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๓
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ แก้วสี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๔
เด็กหญิงวิยะดา พุสดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ เทียงธรรม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๖
เด็กชายพัชรพล บุบผามาลัย

๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุบผามะตะนัง

๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ประทุมมาศ

๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๒๙
เด็กชายณัฐพล บรรดาตัง

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๐
เด็กชายธนโชติ พุทธตาเต

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๑
เด็กชายพชร จันหนองหว้า

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๒
เด็กชายมนชิต บุบผามาลา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๓
เด็กชายอภิชาต ปุริสัง

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๔
เด็กหญิงนลิน ราชเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๕
เด็กหญิงบุญนิสา ปุเรชะตัง

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๖
เด็กหญิงปราณปรียา รวยกระบือ

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๗
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองผุย

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๘
เด็กหญิงวริศรา โพธิแสงดา

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๓๙
เด็กหญิงศิรประภา หงส์ศรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗๐ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กหญิงสุวัจณีย์ นิตไธสง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๑
เด็กหญิงนรินทิพย์ คำเบ้า

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๒
เด็กชายกฤชนัท เปยงาม

๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๓
เด็กชายเขาชวา พลทัพ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๔
เด็กชายจิราวุฒิ พันหล่อมโส

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๕
เด็กชายนัทฐพงศ์ เบิกละ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เศษภักดี

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๗
เด็กชายมรกต ยอดยืด

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ เจญวิถี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๔๙
เด็กชายอภิวัตติ

์

สิงห์เสนา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๐
เด็กชายเอกภพ ปุริสัง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๑
เด็กหญิงกุลธิดา เนตรน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา โพธิแสงดา

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๓
เด็กหญิงผจงพร บุดดีวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๔
เด็กหญิงภัทราพร โยธาภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๕
เด็กชายวัลลภ ปุริทาสังข์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๖
เด็กชายอดิศร พันธ์พืช

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ทิพย์แสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๘
เด็กหญิงบุษบากร ค้อจันทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๕๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ มะโนราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กชายนฤนาท คำศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๑
เด็กชายราเมศวร์ แทนมูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๒
เด็กหญิงเกสรา บับภาเอก

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๓
เด็กหญิงกรรณิกา บุบผามาลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๔
เด็กหญิงวันวิสา สำราญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๕
เด็กชายจตุพล รอดผจญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๖
เด็กชายปราโมทย์ พลไชยขา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๗
เด็กชายคมชาญ ปุเรชะตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๘
เด็กชายวีรภัทร ปุเรชะตัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๖๙
เด็กชายณัฐพล ทองเพลง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๐
นายอานนท์ ศรีบุญเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๑
นางสาววิระพันธ์ วงค์ช่าง

๐๔/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๒
นางสาวสมหญิง ทรงพล

๐๓/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๓
นางสาววิไลวรรณ ชินพะวอ

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๔
นางสาววินิตรา ชินพะวอ

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๕
นายเอกรินทร์ ทันพรม

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๖
นางสาวพรนิภา ประทุมธานี

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๗
นางฉวีวรรณ ดวงจันทร์ ๗/๗/๒๕๑๖ กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๘
นายโยธิน สุดสนธ์ ๘/๕/๒๕๔๒ กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๗๙
นายรชต ไชยมาโย

๒๙/๙/๒๕๔๒
กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๐
นางบัวไข ตันภูมี

้

๗/๓/๒๔๙๑ กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๑
นายนายสังวาลย์ ดารังวัน

๒๔/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๒
นางจันทร์เพ็ญ ดารังวัน ๗/๑/๒๕๑๗ กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๓
นายนราฤทธิ

์

วงละคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๔
นายนิธิพงษ์ หงษ์สีทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชืนชม

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๕
เด็กชายณัฐพนธ์ อิมบุญสุ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๖
เด็กชายทศพล ดวงสิมมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๗
เด็กชายปวริศร์ วรรณโกวิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ มัทปานัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๘๙
เด็กชายวีรชาติ โพธิหล้า

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงกัญญาณี โชติชัยลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๑
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา แข็งแรง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองที

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๔
เด็กหญิงนภัสสร พลเสนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๕
เด็กหญิงนำผึง

้

หงษีทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๖
เด็กหญิงนุชจิรา ดอนกวนเจ้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๗
เด็กหญิงเปรมสินี ภาษา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๘
เด็กหญิงพัชรี บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๔๙๙
เด็กหญิงพิยดา หีบแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี นาคสุนทร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๑
เด็กหญิงมุกบดินทร์ สีเสมอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๒
เด็กหญิงศรีสุดาทิพย์ ดำเนินกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๓
เด็กหญิงศศิธร แสงคุณเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๔
เด็กหญิงสุมินตรา ฮาตไชย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๕
เด็กชายกิตินันท์ กุณโฮง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๖
เด็กชายทักษิณ อาสาชนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๗
เด็กหญิงชบาไพร แก้วเก็บคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๘
เด็กหญิงพันทิภา วงค์งาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๐๙
เด็กหญิงวรรณฤดี อรัญมิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๐
เด็กหญิงวรัญญา ไชยสีดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ รัตน์เจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลิละคร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๓
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ไชยมหา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชืนชมพิทยาคาร

่

ชัยศรี  

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๔
เด็กหญิงยุวดี บุญครอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๕
เด็กชายพันธ์วิรา ดวงแสนพุธ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๖
เด็กชายวิรัฎฐ์ ชูสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๗
เด็กชายณัฐกิตต์ ศรีพรทา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๘
เด็กหญิงวิชุดา ชัยวุธ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๑๙
เด็กหญิงชนกวนันท์ จำปาซอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๐
เด็กหญิงโสพิศนภา ทางทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๑
เด็กหญิงณิชนันทน์ดา

หลวงมาตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ อาจสามารถ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๓
เด็กหญิงจิราพร พันทะลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๔
เด็กหญิงเอริสา สุทธิวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๕
เด็กหญิงพิยดา วงค์ประพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๖
เด็กหญิงจิราวรรณ พิชัยช่วง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๗
เด็กหญิงชวันนา สุขทวี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๘
เด็กชายวีรศักด์ สังสีลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๒๙
เด็กชายฐิติพงษ์ ภูปลัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๓๐
เด็กหญิงกิงกมล

่

พิชัยช่วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๓๑
เด็กหญิงรจนา จันทคร

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๓๒
เด็กหญิงฐิติพร พลเสนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

มค ๔๔๖๐/๙๕๓๓
เด็กหญิงธิญาดา อันทะปญญา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โพธิศรีกระบาก

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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