
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕,๐๒๕ คน ขาดสอบ ๑,๖๓๓ คน คงสอบ ๓,๓๙๒ คน สอบได้ ๑,๖๖๖ คน สอบตก ๑,๗๒๖ คน (๔๙.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวอารีรัตน์ อินทฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวสุภาวดี คำทุย

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาวอุมาพร จันทร์เมืองหงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นางสาวชลธิชา ปนแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นางสาวสิริวดี อนุจัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นางสาวจิราพร น้อยวิเศษ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นางสาววิไลภรณ์ บุญตวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวศุภาพิชญ์ อันละคร

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายอภิชัย อุทัยแสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นางสาวชลธิชา หลงสีดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นางสาวอรพรรณ แสนแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นางสาวปยะพร ขานหยู

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวจิราพร วิบูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวพุทธิดา หัสพิมพ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวกุลสตรี งามชม

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวปยฉัตร รักภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวสุพัตรา เขียวสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวณัฐฐาพร ตะโน

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวพิจิตรา พลพิมพ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นางสาววีนัสวรรณ วรฬาหาร

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อามาตย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผดุงนารี วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงศรุตยา พลชำนิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงอรจิรา เหล่าพิเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงปวีณนันท์ สังขวิเชียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอชิระ

เจริญวัฒนมณีชัย
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงสลนา สมใจวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมาภิรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นายสมเดช นาเม็ง

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
วัดเครือวัลย์สุทธาวาส

วัดเครือวัลย์สุทธาวาส
 

มค ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายกรุงธน องคสิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายพีรยุทธ ยศอัน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชบุรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงนฤมล ไชยราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงมนัสชนก ตะวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงอาภัสร อันปญญา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงอารีญา อุทัยมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายเกิดสิริ เกษแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ พรชัยพูลทวี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงรัตติยา ภูผาแดง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงเมรดา ไชยทองศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สุวรรณรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

จันทะแพน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายภูวเดช โสภารัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงภาฝน วันลักษณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุปราณี คันธา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงเอือมพร

้

ฉายาภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสิริรัชชา โยธะคง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วนารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงภัทรณัฐ กฤตาคม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวรุ่งทิวา วงศรีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางกิติยารัตน์ พลสยม

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุพิชชา เพชรบุรมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงเกษมณี สุภาษี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายนัฐภัทร บุญใบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายพิสุทธิ

์

มานิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายวัชรากร ลี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายจิรกิตติ

์

ภูวา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ ไชยชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายสราวุฒิ แก้วอาสา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วบุดดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายเจษฎา สุจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นางสุพัตรา โฮชิน

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นางลัดดา วิจารณ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงหยาดฟา ขันอาษา

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงน้อย วัดใต้ดงน้อย  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงมาริษา ดวงพรม

๐๐/๐๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์)
วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงปฐมาวดี คำสารีรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย วัดส่องเหนือ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีทะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย วัดส่องเหนือ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นางสาวสาลินี แสนไชย

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นางสาวสุพิณยา ทีลินฟา

้

๐๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นางสาวรัชนีกร สร้อยคำ

๐๕/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๐
นางสาวมณี ดวงบุญมี

๐๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๑
นางสาวพิสมัย โสพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นางสาวฉวี เธอเมืองปกษ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นางสาวปราณี พรมคำน้อย

๐๔/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๔
นางสาวระพีพร คล้ายมาลา

๐๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๕
นายบุรฉัตร จันทร์แดง

๐๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๖
นายทินกร ม่อยจังหาร

๐๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๗
นายรุ่งโรจน์ ดวงพรม

๐๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๘
นายสำรวย สุรพล

๐๖/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๗๙
นายสมนึก เกษรอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๐
นายเรืองศิลป นุ่นนกกด

๐๘/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นายสถิตร์ ชัยประดิษฐ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นายอดิเรก เกษมา

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๓
นายแมนพงษ์ ไชยแสนทา

๐๖/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๔
นายอดิศร มุลี

๐๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๕
นายโสภา ศักดิศรีท้าว

์

๐๖/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นายสัญญา ไชยพันธท

๐๖/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วัดบูรพาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวจุรีมาศ สุดทนนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นางสาวทักษพร แสนนำเทียง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวพรวิมล มูลมัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวเข็มอักสร ราชซุยแสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวพัชวรรณ เชียงสา

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๓
นางสาวสุทธิตา ปราณี

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๔
นายปยะ วรโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวมิวรา คำภูลอย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงศศิประภา เซนัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๗
นายศักดิชาย

์

คาสมบัติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นายนครินทร์ ราชวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นายณัฐพงศ์ ขานดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวสุนิชา ปราบนอก

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวรัตติกาล บุญหล้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจิราพร ขานดา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัชชา แสนบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร วัดขุนพรหมดำริ  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวกรรณิการ์ บุญหล้า

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาววิยะนัน ภูมุงคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวนภกานต์ นิงคลี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายปพน มาสังข์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายนวชัย เรืองสมบัติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงศกุนากร ชมภูนุช

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงบุปผา มะลาด

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงนลิสา จุลมุสิก

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงพัชรี ทัพขวา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงกุลสตรี เรืองสมบัติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายกฤติกร อุทัยมาตย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายชาคริต เกตุเพชร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงมนชนก อินเรืองศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีมาก

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงชลิตา แสนตลาด

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายเจษฎา กิจวิชา

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายชัยมงคล บัวหลวง

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายธนกร ปญญายาว

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงสุปวีณ์ อาสนาทิพย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นาถมทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธนะชัย บังใบ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงอนุธิยา วรชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงพรมบารมี เทพศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ อาสนาทิพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายพีระภัทร์ นาชัยยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ วัดท่างาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงพัชริดา มิงพฤกษ์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ วัดท่างาม  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายนภัสกร ด้วงคำจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง วัดสุทธาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวดวงกมล จันทร์เปล่ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๓
นายธนวานิชย์ เต็งตังรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๔ นางสาวปรัชญาพรรณ
สีทหาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายธนกร การิสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงดลชนก ลามะให

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๗
นางสาวพรพรรณ นันทเสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวชัชฎารัตน์ อนันตโสภณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๑๓๙
นางสาวดลยา ดอกคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวณัฐอนันตื พิมพ์พงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๑
นางสาวชาญานนท์ แจ่มกระจ่าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๒
นายจักรพงศ์ ไชยรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๓
นายวิษณุ ปยะจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวสุรัตนา จันทรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรรวี เอ็นคะวัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพัชราภา ธรรมโชติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฐนิชา อรกุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงอพัดชา ศรีศาลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายอนาวิณ นนลือชา

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายจักรพงษ์ บุบผามาลัย

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายพลฤน พรพนม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์เก

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายภูมิภัทร พรหมเมืองขวา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายกานต์ชนก ใครอุบล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๕
นายกัณฑ์กฤต อภิเมธีธำรง

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๖
นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๗
นางสาวขวัญชฎาวัลย์

พันธไชย
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงพิชากรณ์ แสบงบาล

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงวรัญญา สิทธิเพ็ง

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงปุณยาพร สุวรรณศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๑
นางสาวพัชรภรณ์ มาแสวง

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงญาณิศา ขาวผ่อง

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวภควดี ทองมูล

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงปริญญารัตน รักหะบุตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๕
นางสาวพิชชาพร โคตตาแสง

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาวลภัสรดา เนียมเกลียง

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๗
นางสาวอภิรดา ภวภูตานนท์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๘
นางสาวพิชญาดา อุปจันโท

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๖๙
นายชิตพล แพงเวียงจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงดุสิตา ไกยบุตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวจิดาภา หงษ์คำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นางสาวชนิดาพร นาชัยพลอย

๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงนันทนาพร สมหวัง

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงจิรัชนันท พละสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงฉัตรชนก สิงห์ทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงณัฐิดา อรัญวาสน์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นนทะมาตย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงศุภัสรา คุริรัง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงโยษิตา ทะวงษา

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงโสภิดา สินธุโคตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงชมพูนุท ผลินยศ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงปรียา เตือนวีระเดช

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงธพิชชา ฉัตรานุสรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงวิศวะ ศิริสินธุวนิช

๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายกฤษดา รุ่งพัฒนาชัยกุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายปาริชาต ทองชัน

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงพัชรพร ศิลปไชย

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงกวินทรา ผิวงาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงพิชามญช์ ชิณวงศ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงกรกรรณิการ์

คำภาบุตร
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพัชรธิดา ญาณสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงเทียรงาม ม่วงแมน

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงขวัญกมล วิชัยผิน

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พันธไสว

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงกันยพร เองวานิช

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายจิรกร โบราณมูล

๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายชัยอนันต์ สาระสี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงกล้า

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา มันเจริญ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวราลักษณ์ คล้ายลำเจียก

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นายสุทินา ไชยนาท

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นายจักรพรรณ์ พลหงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวจิระภา บุญธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธรรณธร คิดถูก

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามัคคี วัดธรรมมงคล  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ซามาตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายกิตติ สุภศร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุตรคำโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสไบทิพย์ สุจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายอนุชา สีแนน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายธนาดล แก้วโบราณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา อุตเทพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายเขมรินทร์ วรพงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงคันธรัตน์ คำโม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ สอนชา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดจอมทอง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงกาญนรินทร์ ทองมี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ทองมี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงชนกภานิษฐ์ นิลไชย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงธนารัตน์ ศรีเสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายธำรงกุล อันนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงประภัสรา ชาเหลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงกมลพร นะวันทุ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงกชกร ทองใย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายกฤษดา พันทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงกัญญานัฐ ศรีอาจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนาว์กลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

มุ่งแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญหวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานพิมพ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงบุษญา ก้านธิรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงปณิตา ศรีลานนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายพงษ์เพชร เถาพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิมพิศร สร้อยสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาหลง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายสมภพ ชินเชษฐ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงอภิสสรา จันทร์สามารถ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายกฤษกร งอกงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายก้องภพ ขุระสะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายจีระภัทร สันเสนาะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงฉัตรธิดา ปขาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายทศพร รังษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายธนากร ชินรหงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์สุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายพีรภัทร ภูผามานัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วพรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายศรัณย์ เจนการ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายสุวินัย เปาปาเถือน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอทิตยา เจนการ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงเกวลิน บุญอุ้ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายเควินน์ วัคสมันน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงเบญจพร สีเทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายเสกสันต์ บุษบง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายกฤตพัฒน์ ทิพย์หลวง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายกฤษฎาธาร นิลาลาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายกวินภพ จันบัวลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เจนการ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คำนอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายดนัย ขวาลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายธนบดี บุรณศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีช่วย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงผกาวรรณ สุดใจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายพิพัฒน์ กันยาบัณฑิต

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายภานุพล ไวสาหลง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงมลนภา ศรีจิว

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายยศนันท์ จันทร์สุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงวันนิภา สุนทรพฤกษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายศุภณัฐ สาระทะนงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๘
นางจิราวรรณ แกมขุนทด

๒๙/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๖๙
นางชลิศา พานคง

๑๑/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๐
นายถวิล ชูคันหอม

๓๐/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๑
นางนิยะดา ไชยนิคม

๒๙/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๒
นางบุญเย็น ศักดาคำ

๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๓
นางมะลิสด บุญมัง

่

๓๐/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๔
นายลือชัย เจนการ

๐๒/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๕
นายศุภกิจ บุตรวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๖
นายสถิต ไชยนิคม

๐๘/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงกฤตยา เจ็งไพจิตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงชลดา ทองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงวราพร แช่มชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีเนหะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงฐิติมา น้อยเหล่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงณิชนันทน์ อินธิแสน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายธวัชชัย ราชสีทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายชนะชัย เยียมจันทร์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายธนธรณ์ หล้าคำสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายธนพล อันซัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงอัมรัตน์ ฉลองวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายคมกริช โททำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายจรูญลักษณ์ ปสุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายเจษฎาภร อะโน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายธนากร มาลาพุด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงเกวลิน สิทธิสาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายเกียรติศักด์ สายสีสด

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายภคพล ไชยสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงพิไลวรรณ วินทะชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงกุลนิศ ดีแหบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๗
นายจำเริญ เพชรกอง

๑๕/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๘
นายบุญทอม ธุระทำ

๑๓/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายเสมทัศน์ ธุระทำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสหรัฐ มัชฌิมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางดารุณี คมกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นางนิสากร ชินฮาด

๑๔/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสมร เอกสะพัง

๑๗/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางนิภาภรณ์ แสงสุดตา

๐๘/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปนิดา สุ่มมาตย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปยะพร พันชะคาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงศศิวรรณ กระลาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงศศิวิมล กระลาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงจิดาภา ตะโกศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ นิลกลำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายกฤษฎา บุษบง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงพฤฒวรรณ ทองพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแสง วัดศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๓
นายลำเพย สระกลาง

๐๓/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย วัดปาแดง  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงปนัดดา มีหาฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวนำฝน วาศ์ทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๖
นางสาววิสุดา เรียนพิษ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงจุรีพร หนูนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา สารเหล็ก

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงชลธิชา สูแพะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๐
นายปุณยวัจน์ พุฒเขียว

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายสุมิตรศักดิ

์

สุวรรณแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวอมรวรรณ สีสาวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๓
นางสาวฐิติมา คำภูเวียง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุภาวดี ชาติเสมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอลิชา สุภเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๖
นายชัยพล ภูศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวกาญจนา แก้วหานาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายธนกร ซือตรง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๒๙
นางสาวสิริญญาภรณ์ วงศ์สง่า

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสิริญากร ศรีกุลคร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงวันวิษา บุญสมยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๒
นางสาววิชุดา เภาวฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๓
นางสาวฐิติชญา แก้วบุดดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๔
นายพิทยา ทุยยังยืน

่ ่

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงทิพธัญญา ทองมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงสิทธิมา คำภูเวียง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงปณิดา ศิริสุทธา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสุนนท์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวทิพย์สุดา สีหมอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกฤษณา กางโม้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงสุนิสา เจริญจิตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงวชิราวรี ดวงโพคา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงวราภรณ์ มันคง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๔
นายธีรภัทร ไพรพฤษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงพัชรี บุญนะที

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๖
นางสาวสิริวิมล แสงชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๗
นางสาวอนุสรา สีเวียงยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๘
นางสาวสุวัจนีย์ แสนวิชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๔๙
นางสาวพัชรี สุขกลม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวดวงกมล ดวงลิวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงปาริดา ดรลุนวัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์ใหญ่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงจีรวรรณ์ มาทอ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงเบญจมาศ บุรีนอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ โยพานี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา เรียนพิษ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงสุนันทา บุตรโคตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล บุญบาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บ่อไทย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงธิญาดา เภาวฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๑
นางสาวธนพร สุขเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงกฤษณา สาไชยืน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายยุทธนา ขันทรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายชโยดม ไชยทุม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวนิภาภรณ์ สีคูณเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงอภิชญา คำผุย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงสุนิสา ราชชมภู

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงพัชรา สุขกลม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงศุวิตา สุตนน

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์สว่าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๑
นายคชา ภูวงษ์ผา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวสุวรรณนา ถมหนวด

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๓
นางสาวเกวลิน เจดีย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม วัดกลางโกสุม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายสิทธินันท์ คำพิละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพล มูลประดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ปดโต

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สินธุมาส

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงรัตนาวดี บุญเมฆ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงนภาพร พัดโท

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธาดารัตน์ วงษ์นู

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายพิษณุ พันธ์ทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายสิรวิชญ์ อิมเนย

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายศักดิระวี

์

แพนแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายอธิวัฒน์ สารสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชาย.หรรษธร ตรีชาลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชาย.ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายจตุภัทร เสาร์เมืองทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายพงค์นคร ศิริหลวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายคณพัฒน์ ดวงสุนทร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายมงคล สุริยวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงตะวัน สาโท

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงอัมราวดี พลตรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงคัทลียา สุภกำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงวิภาวดี เดชมาลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงจิราพร สงวนรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงชุติมณฑ์ เอ็นสว่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา สุสวดโม้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงอัจฉรา เภาพิลาด

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายภานุศรณ์ ถุงสมบัติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ภูโส

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงนันทิวา จ่าเคน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงเกศยุภา บุญประสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หาบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายเสนา วะตา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายเอกนริน บุตรโคตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงนันทนา เอียมหร่าย

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงเอืองฟา

้

สุทำมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงปยะฉัตร หมืนไทยสงค์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงนันทิยา นิรงค์บุตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ นาพิลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ถูหลงเพีย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงรัตติกาล บุตรโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ สีลาโชติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงนิภาพร ดวงก้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงปารวี มูลมณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงอรวี คำภาบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงศศิธร สุมัง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พระรักษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ วัดปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายโชคชัย ดอนพันพล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล วัดเก่าบ้านโพนงาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ภูพันนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายเสรีภาพ วงษ์บุญมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายฐิติพงศ์ บัวภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายปณชัย เดชพลมาตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ สาสุนนท์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายชินวัตร ดูสันเทียะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงยุวดี แสนศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสะอาด

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงกานต์ชนิตา แสงทามาตย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงบุษบา ดรลิเคน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงปาทิดา พลแสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฑพร ดีอันกอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงตวิษา ถากาง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนภัส วงษ์เบาะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายปญญา สีบุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสมภาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายสุรชัย ดวงขุนลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายกวิน บุญเพชร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายกริช คิดดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายกิตติทัต สงครามยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายชุติพนธ์ สิงหเทพ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายอชิรวัตร ถาโอด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงขรัญพิชชา ดวงคำน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงอัญชลี ศิริสุรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริเมืองจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีธะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ อันสังหาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงสร้อยสุดา ชูพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงเดือนนภา ศรีบุญมา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงบุษยามาศ มิตรอุดม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัณติศา สงครามยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัณฐิกา สงครามยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงแสงฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงสุรัตนา กอนเทียน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงภาวิณี ศรีภูแพน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงพรณภา สีเหลียมงาม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงเปรมวดี สีเทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงวิภาวี สีมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงศีลธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายอภิชิต ฤทธิเพชร

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ดรตาโกน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายกฤษดา ลนขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายกิตติภูมิ ดวงไพชุม

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบชานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายพันทิวา พิมจำปา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายอธิปไตย โสภาที

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายกฤษดา อันเบ้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพงศกร คุณแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายกะสินธิ

์

ฤทธิยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายชนินทร์ ฤทธิยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงภาวิดา สีภักดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุวณี สีอาจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงนริศรา ภูมิมะนาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงวิรินทร์ ปาละทา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงธัญรดา ภูครองแง่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงปนัดดา ฝายวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงฐิดายุ เจ็กรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงพรรณภษา รัตติยา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงชนิดา ทอดทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงนันทริกา ศรีรักษา

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงวชิรภรณ์ สีแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงปริญญาพร ตันภูมี

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงมาลินี ลือหาญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงชมพูนุช ชาภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงอริสรา ภูศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา สีมะโฮงนาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายกฤษณะ คนกลาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายกฤษนัย ชินวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายเกือกูล

้

คำหงษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายโกสินทร์ สีชำนาจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ศิริอุเทน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายชลทิศ รัดสวนจิต

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายชัยยันต์ ถวิลจันกลม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายชานันท์ เทกอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายชินวัตร บัวละคร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายเตชพัฒน์ พลวิลัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายธนากร ปจฉิมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายธนาดุลย์ อุ่นแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายธเนศ เดชยศดี

๐๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ดรพันเหล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายธีรวัต ดีอันกอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ศิริธรรมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายนวมินทร์ ผสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายบุรีรักษ์ ดรหลักคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายพิษณุ เรือนพิศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แก่นพิมพ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายพีระภัทร์ สีลากลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายพูนผล สอนทะเดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายภานุวิชย์ สร้างการนอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายเมฆา ดวงปาโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ แสนเหลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายวงศกร ทองสงคราม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายวุฒิชัย ไชยยงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายเวนิช น้อยจันทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผ่านเดิง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายอธิพงศ์ ศรีเนาเวช

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายอนุชา เทพวงษา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญใบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายอรรถพร ภูมิโคกรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุทกัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ การงานจบ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงจันทิมา ศิริพลตัน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิรพร ศรีเจริญทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงจุฬาลัย ไหปะโท

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงชนิดา พรมจักร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์เบาะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงทองกวาว หมืนอภัย

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงนันทิฌา ดงพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงนิตยา ดรที

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงเบญจภรณ์ พรมศาสตร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงปรารถนา ชาวสวน

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงปาริษา เก่งทางการ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงพรชิตา วรรณประเก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงพรนภา ศิริทรัพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงพลอยมณี แก้วบ่อ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพัชราภา กองแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงภัทราพร สุวรรณคาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ สารมหาชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงรจรินทร์ หมู่ศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวนิดา พรมลับ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ดรมุ่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงวริศศิริญ่า จันทะรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ สิงห์บัญชา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงศริรัตน์ ทองพรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิรินทร ดรละคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงศิริวลี นามวงษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงสุนิดา แพงนอก

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุพันสา ศรีจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงสุภัคคณา สายบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ทิพเนตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงโสภิตา ถุงแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงอณิชา แสนปญหา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงอริสดา ทับวิธร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

สีละ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายจิราวัฒน์ งาทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายชาติอาทิตย์ เตียงวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายชินกร ภูเฮืองแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายณุชิต ศรีคำอินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายทินกร โยวะมุติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ ศิริวันนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายเนติพงษ์ สมศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ดวงอุทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายวัฒนากร แหลมคม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายวุฒินัน คำหงษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายอติวุฒิ สีจันดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดรท้าว
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายอรรตพล ยุนิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายอัครชัย พึงดวง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงกาญจนา โสละหาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุภา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงธีรกุล แสนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงปวีณา สารสังข์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงปยะธิดา เดชพลมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงภัคจิรา วัฒนมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงภัทราวดี รักษาธรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิพัฒธากรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงลินดา เนือมี

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ถุงเกษแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ มูลตรีภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุรดา ชรากาหมุด

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทิพย์เนตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายธันวา ด้วงสุวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายนวพล สมศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายปราโมทย์ บริวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงกมลชนก อันมาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงกฤษดา เพียยุระ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงเกศราพร ชนะชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงเกศิณี บุญศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิริสม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงธมลวรรณ สีนวนแสง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงบุษบา วิเชียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงพรทิภา ศรีคำบ่อ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงพีรดา เริงพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงมินตรา ศิริกันยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สีเมืองแพน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงวรารัตน์ สีแก้วนิตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงวัชรินทร์ แดนสีแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ ชมพูเทพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศศิธร ไสวเงิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงสรัญญา คล้ายสุบรรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีปดถา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุพรรณี สินแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอรัญญา อันสังหาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๔
นายกฤษณะ วันดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๕
นายฉัตรมงคล สุวรรณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๖
นายณัฐนันท์ โคตะวินนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๗
นายพยุงศักดิ

์

เพิมทรัพย์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๘
นายพิทยา รัดสวนจิต

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๐๙
นายวนัสนันท์ สมชัยมาตร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๐
นายศราวุฒิ พิกุลศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๑
นายอุดมศักดิ

์

ศรีโคตรจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๒
นางสาวกัลญา ยอดสง่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๓
นางสาวกัลย์ธิรา ภาวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๔
นางสาวชลลดา สุเมธ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาวชโลธร จันทร์ประทัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๖
นางสาวนธิวดี จาระวัตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๗
นางสาวนิลประภา ดรละคร

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๘
นางสาวปภาวรินทร์ อินทราชา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๑๙
นางสาววรรณิสา แก้วชนะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาววราภรณ์ โพธิอุดม

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๑
นายกิตติชัย สุทธิขันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๒
นายพงศกร ศิริสุรักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๓
นายพีรพล บำรุงพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๔
นายภาษกร ขาลผาลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๕
นายวิษณุกรณ์ กองเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๖
นายสถาพร เทพวงษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๗
นายอครินทร์ ศิริทองสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๘
นายอนุพงษ์ ศรีจุลลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๒๙
นายอภิศักดิ

์

ช่วยรักษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวขวัญเรือน ดวงแสงฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๑
นางสาวทิพย์เกษร ตะวงศา

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวธัญญาภรณ์ ดรปญญา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๓
นางสาวนพรัตน์ พลตือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาวนัฎญา จันทร์แรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๕
นางสาวปยะภรณ ดรลุนวัด

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวพิไลลักษณ์ สมศรีแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๗
นางสาวไพรวัลย์ สุวรรณศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๘
นางสาวมณีรัตน์ ไทยโกสุม

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๓๙
นางสาววราภรณ์ สอนวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวสุกัญญา ดวงคำน้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๑
นางสาวสุนันทา พะเลียง

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๒
นางสาวสุนันทา สุวรรณสม

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๓
นางสาวสุนิสา ดวงคำน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๔
นางสาวอนุชิดา ถูพรมมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๕
นางสาวอรวรรณ์ ศรีขนเหียว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๖
นางสาวอุราวรรณ ศรีละออง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๗
นายคมเพชร ศิริจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๘
นายเชิดชัย คล้ายคลาดภัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๔๙
นายพรเทพ สมศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๐
นายสนธยา มงคลสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๑
นายอภิสิทธิ

์

อรรคฮาต
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๒
นางสาวกรรณิการ์ ยิงนอก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๓
นางสาวจุฑามาศ แสภู่

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๔
นางสาวธัญสุดา นิรงบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๕
นางสาวเปรมฤดี แก่นจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๖ นางสาวศศิรพีกาญจน์
สุวรรณคาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๗
นางสาวสุภาพร นามมุงคุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๘
นางมยุรี สิทธิจันทร์เสน

๒๓/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายชนวัตร ขานอัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายณัธพล พรนิคม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายทวีทรัพย์ พละเอ็น

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายทศพล ดวงสิมมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายทศพล พิมพ์ประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายปรเมษฐ์ อินทร์นอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายปยะ โกสินันท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายพัฒนพล ไชยปญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

บุญมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงชลดา คำบุดดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงนิชานันท์ แก่นพิมพ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อองเจียรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงมยุรี เย็นเกษม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงเยาวภา เนืองมัจฉา

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงอารียาภรณ์ ซุงหล้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงกนกพร พรสุรินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงกณิฐา โพธิศรี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนืองมัจฉา

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกฤติมา กรกัน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายประทีป จันทะรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายวิรุฒิ โพธิศรี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายวีรยุทธ สมบัติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายสิงหา นามบุดดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายดนุพร ศรีสาผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายวิชยา วิเชียรเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายสายฝน โถชัยคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชิมโพธิคลัง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุนิศา พันธัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงอรนุช พันธุลูกท้าว

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงอรวรรณ ดอนวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงอริสรา นาสูงชน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงนันทิชา หมืนพล

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงวิภาวดี สีกา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูกองชนะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงชนิดา ไชยรักษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงฐิติพร สนอุป

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฐมล ชัยฤาชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ เลียงสี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงธิคำพร พันเทศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงพิยดา ไชยเต็ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงพรนิภา ผุดผาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงภิญญาดา สีสมศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงอทิตยา กุซัว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดพรหมพิชัย  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ตุลาเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐวิภา สายสิม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงวารุณี มูลดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายกิตติวิน พาลี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จิตรบรรจง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ฆ้องนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายนพวัฒน์ พิเภก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุกรรญา จาระชอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงฉัฏชิกา ภูตาเพลิด

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงพรรษา วาโยบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงวนิดา อนุนาค

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงขนิษฐา สุครีพ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายนราธิป สีหา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงอรทัย เจริญยิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงณิชาภัทร สันคะยอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงทรรศิกา เหล่าพิเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงนริสรา ตรีเดช

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอุมากร พันธ์เทศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายอติชาติ ประสาวภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงปทมาริสา ชนะการี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงพิมพิกา ชนะการี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงนาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วัดวิเศษสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงกฤติยาณี ชมเสียง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๖
นางยุพดี มนตรีดิลก

๑๙/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงวิภาดา มหาชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๘
นางพยงค์ พายุบุตร

๒๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงศิรินภา แก้ววันทา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๐
นางรัญจวน ทองสุข

๒๔/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๑
นางลดาวัลย์ ไชยรงศรี

๒๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงจอมญาดา หัวข้อ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๓
นางสาวฐิติพร ปุผาลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๔
นายดุษฎี สีแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๕
นายนพกร แลโสภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ปะวะโก

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๗
นางสาวสิริวิมล เรไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงรามาตรี ทองผุย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุบผามาลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงชมพูนุช ปะตังเวสัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ วงษ์ศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกัญญรัตน์ แนบโนนสูง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ตาติจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุวิมล สันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายกิตติคุณ น้อยอ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงจริยา ทองเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ฟุงเฟอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายจิระวัฒน์ จำนงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงจีระติ ปนะสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงชลธิชา โพธิศรี

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ปะวะทัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่วงรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงฐิฆัมพร พวงอินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงฑิตยา ปนะโต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงณัชชา ตะทาดวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฐวดี อนันต์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินจันหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงถิรดา ทบเทิบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ขนรกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงธัญจิรา ประทุมมาตย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงนงนภัส เหนือศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายนราเทพ แก้วณรงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายนวพล ทุสาวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงนันท์นภัส นาราษฎร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายปยวงศ์ แสนจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงพจมาน ทบทวนน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ ทองดวง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายพัชรพล หมืนไธสง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพาฝน แทนกลาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงพิยดา แสงทอน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายภูตะวัน ปะวันสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงมุทิตา ศรีวา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงรัตน์ติกา หวังแลกลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายวิศรุต นาครัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายศรายุทธ เจริญจิตร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงศราวดี สีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายศักรินทร์ มหาอ้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายศิรวิชญ์ ทำนานอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงอภิญญา ปริวันโต

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงอรอนงค์ จันดาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงอาทิตยา กุลวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โสภี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายภูเบศร์ หามาลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายวัฒนชัย สุทธิไชยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ งามสีทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณปาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายชัยยงค์ ปองโหน่ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐพล เหล่าสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธีรนันท์ เทียงเดช

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงนัทมีนา บัวสาย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงบุญสิตา นามสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายภุมรินทร์ ปะทานัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายภูวเนตร องค์อินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายรติพงษ์ ปงชัยสงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงวิรัชญาพร เสริฐวารี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงเนตรนำทิพย์

โรมเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๘
นายธนวัฒน์ บุญชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายธนารัตน์ เทียงมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงภัทรดา เคลือบสำราญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวรรณิสา พูลประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๒
นายศฤษกะ พันอินจอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา บุบผามาลัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธีรพงศ์ ปดตาระโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายธีรภัทร กิมภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายปนัดชัย พิมพิค้อ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิมล พิมธิค้อ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวารุณี เจริญสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายวิทวิน โตมาชา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงจิราพร อุดร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายชนาธิป เกียวกัน

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐพร เจริญศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปดตาระโส

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายกริดตะเมด บุญชู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงญาณันธร ปนะถา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายภัคพล เปงชัยโม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายภัทรธร เปงชัยโม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายอนุรักษ์ พลไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ พานตะศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอรพิณ ประวันเทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงจิราวัลย์ เทียบท้าว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงพรนภา ศรีคัดเค้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายวงศกร ด้วงแหวะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายอธิเทพ เทียบกึง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงอริศรา วังคาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายกุลกิตติ

์

เทพไชย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรวิชา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา หรเพลิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปภัสวรรณ โคตรชมภู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงรพีพรรณ โคตรชมภู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายฤาชัย สุขเสริม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายทยาวัต เทียงดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายพิทักษ์ เทียงบุตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายทศพร เรืองเวช

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายธนกฤต สรรพสอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงพรนภา ทาทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายกรวีร์ ชนะเพีย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงวัชรภรณ์ แก้วเสมอ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา อิมทา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายเขษมศักดิ

์

กล้าหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายคมชาญ มาเตชะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุผาโต

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงวรัญญา ชำนาญทัพ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงวิชญาดา เทียงแก๊ส

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายศรายุทธ ปะวรรณะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายโกวิท อันชืน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายโชติวุฒิ ด้วงอำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายเกียรติภูมิ สุขทวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภานุมาตร์ คำภาพักตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายอภิสิทธิ พิพิธกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายสิรภพ สีทองสา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายสมัชญ์ พยังเฆ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายภูวนาถ บัวเย็น

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสศิณา จันวงสา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงปรัตดา ปนะถา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงปวีณา สนไธสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกฤติยาณี ศรีคุณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงธวัล สุปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลาธิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงวนิศราภรณ์ วันนอก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายอธิปนานา ตะโจระกัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว วัดแดงโพง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายภูริภัทร น้อยบุดดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ กินบูราณ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายกิตติกร ภูคำศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายบัณฑิต กุลธินี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อนุศิริ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงประภาศิริ เดชกุลรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงขวัญหทัย ทองชนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงนำฝน สอนวงษ์แก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงจารุวดี แม่นศรรา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ขันตี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพัชราพรรณ ภานุราช

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงรัชนีกร ยอดวงกอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายจิรภัทร เกษกุมศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือนิจ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายสหรัฐ อาทิตย์ตัง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายพัชรพล วงคำจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายอนุสรณ์ เพิมพูน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายอิสรภาพ นามคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายศิวกร พงอินวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธนภูมิ ปนะโต

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายวิศนุพร ทองสด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายภานุพงษ์ ผ่องแผ่ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายชัยนันท์ แก้วจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงกานติมา ปนามสา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงปนัดดา พันธ์สุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงวริศรา บรรณานุวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงสโรชา วงษ์นอก

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

งามกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายปณณทัต จันวงษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงบุญสิตา สอนแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ จงผึง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดหัวดง  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายจารุวิทย์ อนุมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงบุษกร ปะสังคะโท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วพลอย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายเอกภพ กาละกาวัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายชินวัต โฮมละคร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุนัน ประเสริฐแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายนวพล สิงห์คำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเครือซูด วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายธเนศ ปตโต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเครือซูด วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงอภิสรา ภักดีปญญา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายจักริน จูสี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

สติภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายอธิวัฒน์ รุ่งเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายอภิชัย สนามพรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ประมูลเกษี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงจิรภัทร สืบเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงศิลปสุภา ปะนะภูเต

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงอัจฉรา ชูใจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงปยมาศ ไปยะโพธิศรี

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายทินตกรณ์ สิหาบุตโต

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายเมธา บุพโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายภัทรพล โสตถิสถาพร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาสานัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองผง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงฉวีวรรณ วงไว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองผง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายมโนรมย์ เกสร

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงชลธิดา บัวชิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงณัฎฐา อุทัยอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงนิพาดา โพธิมัด

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงนิภากร ปะติเต

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงมินปะภา สาแก

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงรจนา ปะชิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงสุภาวดี โนนทองหลาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง วัดโคกเครือ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงวริศรา ทองเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วัดสระเกษ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงสุภาพิชย์ ภูมิกาศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วัดสระเกษ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุภัสรา โมนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วัดสระเกษ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ อุ่นหัวเรือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วัดสระเกษ  

มค ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชูสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอนุชา จันนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายจิตติพันธ์ บริสุทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงชวิศา เกียงคำหล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายธวัชชัย ร่มจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายธีรนัย ปนะเส

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายชลชาติ วาเสนัง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายทวีทรัพย์ มหาศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงพุธจรีย์ แสนโชติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงจิราพร แบบพิมาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายยุทธนา ประเสริฐศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายแสงชัย ก้อยทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๑
นายสิทธิพงษ์ ยียวน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๒
นายพิทักษ์ สิมารักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๓
นายสหรัฐ ลิละคร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๔
นายสุขวัฒน์ ทิพย์ปจสา

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นายอภิรักษ์ เทียบแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๖
นายอธิป พลังฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาวจุฬาพร สมสวย

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวกิตติยา เทียนแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาวกัญวรี พุธชาคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
วัดดอนกลางวนาราม

 

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายปริวัตร ปะวัดศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายปชาติ ราชเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายอโณทัย ประจันพล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายศุภกร เฆมวัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

บุตดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทิมินกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๖ เด็กหญิงณัฐณิชานันท์
ยศสูงเนิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนภัสสร เตชะแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงพิยดา มูลไชยภูมิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงพัชริดา มะลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงพัชราสิณี พิมพ์จ่อง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทศภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอาริยา วงค์มามี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายกฤษณเวชช์ กลมลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียววิไล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายจุลศักดิ

์

คงแสนคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายธีรกานต์ พิมพ์ศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงนัฐกุล กองตุ้น

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงพิยดา โคตรชารี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายเตชทัต นาคะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายกฤษณะ กองตุ้น

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงศศิตยา แก้วยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายโชคชัย โสภากาลณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงทัศนีย์กร พินทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงแพรวา ชาวดอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงศศิธร เสติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุชาดา แสกระสินธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงอริสา วะมะพุทธา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โพธิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงจิราภา แก้วนิคม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง วัดหัวหนอง  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายสุทัศน์ จันดิษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายธนทัต จันบัวลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายอธิษฐ์ คำคอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายนพเดช ศรีสมศักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงกัลยาณี วงศ์เสนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงอรัญญา ลิตรพรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงศิรดา พรพา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงสุกิตา อุทัยแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ภูมีศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมีศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงณัฐริดา ทันบุญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ สังเวช

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดดอนงัว  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงตะวัน แก้วกันยา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงประวีณา บุญทัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ เทพจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงอภิญญา ดวงสุพรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงอรสา สีลานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงกรพิณ มะลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ คณารส

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนฤมล ทนทาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา อนุรักษ์รัศมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงปวีณา พืนผา

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปยะฉัตร โคตรชารี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปุณยนุช เทือกดอกไม้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายพิเชษฐ์ พารา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงมานิตา เทียงภักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงวนิดา กางนอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวิภาดา นาหนองขาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายศิริชัย บุญสวน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๐
นางสาวศิรินดา วังหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงศิวาภรณ์ จันทรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสุจิรา รังสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงอรุณวดี คำสงคราม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายกฤษณพล ภามี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงปนัดดา อิสระกุลวรชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายจักรพันธ์ เขตคาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายสหรัฐ อินธิแสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ พืมขุนทด

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายเจษฎา อิวจันทึก

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงดาราวดี เหนือศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายพรชัย จำปาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายพิเชษฐ์ พุฒศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายเพลิน จำปา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๔
นางสาวเสาวลักษณ์ อินธิแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายเอกอุทัย ทวยไธสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงจิราพร กัสโก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๗
นางสาวนฤบล บุญส่งตระกูล

๒๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๘
นายวีรศักดิ

์

กันดุลย์
๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๒๙
นางลัดดาวัลย์ ปาละโค

๓๑/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๐
นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทร

๑๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๑
นายวัชรพล โพธิละเดา

๐๑/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายภคพงษ์ ทองนาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงปวิตรา พรมปอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุวิชา ชัยชาญรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายกฤษนัย คำชนะชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายพงศธร รามัญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโสมนัส  

มค ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายชลัท คำหล้าแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายธนวิชญ์ บุนรสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายวรพงษ์ ทองชา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงสาวิตรี เชาระกำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงกาญจนา ปนะถา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงจันทิรา ปดตาสังข์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงฐิติมา ปดตาโส

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายดุลยภัทร ปดตาทะเนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายธีรพงษ์ ปดตาทะเนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงนฤมล หนูสี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายนวพล พันอินจ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงนิตยา ทองศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายนิสิต ปดตานัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงภัทราวดี สวัสดิไธสง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายมงคล ดีสวน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงวนิดา บุบผามาลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายศราวุฑฒ์ นนทะสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายศุภโชค หงษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายอนุชา ประทุมวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงเยาวดี ทองพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองย่อม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายธงชัย ลาภเลิศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธนบัตร มาเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายสิทธิกร นิกรมิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายพงษ์ศธร ปนะถา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายพรมสันต์ ปองชาดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงพิณลดา ขาคะมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายยุทธนา น้อยปดทุมมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงรังศิยา หามาลา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงรุ่งฤดี ปุริเกษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงวรดา คำหล้าแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายศราวุฒิ ผิวทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงศศิกานต์ เวที

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายสุทธิพร จันทร์คำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายสุภาพ สุวรรณโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ อันสีแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงอัจฉราวดี หมกเมืองแล้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงอัยลดา ศรีจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา หลุนบูชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายเจษฎา ไกรวัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายเมธี ทบวงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงเสาวภา ศรีทน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกฐิน ลมไธสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงจริญญา ปติทะโน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงจันทมณี แสงมณี

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงจิตรกัญญา เวสา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงจิตรา ปจจัยคัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงจุฬธิดา แดงประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงชลธิชา เดิมทำรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายชลนที ปดตาละโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทะปลาขาว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงช่อผกา บุญเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงดรุณี ประยูรหาญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงดวงพร สร้างนานอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายทศพร ยอดไธสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายธนพล จันทะรัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายนราธิป สาระวัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา การิยา

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงปนัดดา เกตุละ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงประพาพร ปนะโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายผายุทธ พรมชา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายพินิจนันท์ ประทุมมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงรัชนี จันทะรัง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงรัตติกาล คาระโก

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวิภาดา บุดทะสุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายวิษณุกร จำปา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงศิรินยา ปนะถา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงสิรินญา ศรีปตเนตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุธิตา จันทร์สาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กัตโร

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี เกลียวสีนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดูสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายอดิศร ปนะถา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายอนุชา ขันชนะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายอนุรินทร์ สร้างนานอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงอภิญญา น้อยจันวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอารียา ขันน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงเอมอร สร้างนานอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงแคทรินทร์ บ้งกาวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายไชยยศ โคตรภูมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายไพศาล พลทามูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๒

นายปยวัติ เขียวอุตสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๓

นายภูธเนศ ศรีโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงขวัญนารา เกสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ยศคำลือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายศักรินทร์ ม่วงมัน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปดตานัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงอาทิตย์ตยา ปะติตัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงชนม์นิภา ทองพลขวา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนิชานันท์ พนมภู

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายพีระพล กึกไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายวุฒินันท์ กอนไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุชานาถ เสาอีง้อง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา อันธิชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงอพัชนิภา ปดตายะโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงอภิญญา เกษแก้วเกียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงพัชรี อินตุ้ม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายวัชรพงศ์ วรรณวิจิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงวิภาวดี จันทีนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ต๊ะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงอริศสา ปะถานะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายอดิศร แสนหล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพรเทพ สุวรรณพร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล สิงบุดดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๓ / ๔๙
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มค ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์บุดดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงจินตนา สีหานาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายจิรพัฒน์ พันมานิมิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ทองมีค่า
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายปรัชญา เปปะหลาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงพรรษมน ขันตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายพีรภัทร พรมมาแข้
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงศศิธร ขันตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ยะพลหา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายเอกพล จันกอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายไชยกรณ์ ปจจัยโคนัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงกรรณิกา ฟองเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายกริชฎา หาญลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยโก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายนนทกานต์ ต้ายไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีอุดร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายปรมินทร์ กินบุราณ

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงปยดา น้อยจันท์วงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายพงษ์ตะวัน ธิตาแสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายพีระภัทร รักพินิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฟดสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายยุทธนา หาญลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงยุพาพร เกษกุมษี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกษกุมษี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ น้อยบาตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงรุ้งนภา ปนะกัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงสกุลรัตน์ พวงพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงอรทัย บุตรดีคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงเมธิณี โฮนทุมมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงบริมาศ ทองนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงพรนิภา ภูสุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงศิริพรรณ ทองอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงกัณฐิกา เกียงกรแก้ว

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายจิรายุ เม็ดไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา พวงจำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๔ / ๔๙
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มค ๔๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอัจฉราพร ประธรรมโย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายภูชิต สำราญดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ สายหยุด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายจิตกร ทองพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายชิณวัตร พันสีเงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พงษ์สินชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ อุกอาจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา เขมะรัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปวีณา มาลาศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพัชราภา สดไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ ปนะกัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ สมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายยุทธนา แดงวิบูลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายยุทธพงษ์ ปนะกัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงรักษ์สุดา เวียงบาล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายศรายุทธ พยังเฆ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายศรายุทธ์ เบียไธสง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงอรทัย จันศักดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงอรทัย นะราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอรัญณา ชุ่มกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงเสาวรส สามีพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายกรกมล พันธ์หนองหว้า

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายกรวิชญ์ หานนท์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงคันธมาทน์ พึงวาน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายจักรธร ลากลาง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์จันทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐศรัญ เปกไธสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายนันทภพ ทองชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๘ เด็กหญิงประกายกาญจน์

สมรูป
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิยดา ปดตาทะโย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงพีรพร รุ่งนิยม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงมณรดา โตมณฑา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายทิชานนท์ สังสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายธาตรี ทองนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายนพคุณ แก้วขวัญข้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๕ / ๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงนารีนาฐ นาพิมพ์แสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายปณิเทพ เชือนิตย์

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงพนิดา แฝงฤทธิหลง

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายพุทธชาติ เชือนิตย์

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายภัสกร ชิณภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายมงคล วงษาวัตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายวรายุทธ บุดดีคง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายวสันต์ เบ้าหัวดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงสุธาธินี นาสิงทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงอนุธิดา นาพิมพ์แสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงอรพรรณ กุสุมาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงกัณฐิมา นาคสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงกัลยา วัลละภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาลาวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายจิรายุทธ ดวงตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ใจวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงลัดดา โฮนทุมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ วัลละภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายสิทธิพัศ คำภาไพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายอาทิตย์ ชุนรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงอารยา เผ่าเวียงคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงนภัสสร แก้วศรีทัศน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายนวพล วรรณโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายวิรุณ แสนเจ๊ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอมรินทร์ ตรีวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงอรวี นามวิสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายอัมรินทร์ อันพิมพา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงเสาวภา แอบไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงกานดา ปุริเส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงธิญาดา ภูมีเขต
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายพรชัย กวิทาโล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงพิยดา ชัยแสนสร้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายวสุพล หัดนครอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายอนุรักษ์ พรมจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงอารยา ฮุยนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๖ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บินไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายกฤตเมธ เปาะศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยมุลตรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงมีนา จันทะแสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสายทอง วงษ์รักษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุนิสา ปานไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ พาดวงสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา แลโสภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายธีรภัทร เพชรขัณฑ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี นามประเทือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พาดวงสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี ปะถาระเน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ปฏิพันโด
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงผุสดี เทียมทนงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายวิศรุต สร้างนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายศักติยา จันทะแสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงศิรินทร ทับทิมใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายศุภเศรษฐ ยิมไธสง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา ศรศักดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดวงมาลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงสุลัดดา มฤกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิแปลง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงเกือบุญ

้

บุญญานนท์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา จตุเทน

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงญาญวิภา ทองเบ้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ภาษี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงบุษกร ประคำนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๗

นางสาวลัดดาวัลย์ ประทุมมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

หินไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายสุรเดช พรหมภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ มณีเลิศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเทพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายณัฐภัทร ศรีณรงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คงพิม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายต้นตระการ มูลเทพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายธนพงษ์ ลาธิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงศริณญานันท์

ใยไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เอียมนอก

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ มูลพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงกนกนภัส พรบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงกฤติยธิดา เทศสาย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ จันทะวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายจิรภาส แฉล้มไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงจิราพร ลาธิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายชญานนท์ จำปาฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายชนะชล สมบัวคู
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงชนันนัทธ์ มิเขมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช เชาระกำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญอาจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายทินกร จันทศร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธิชานนท์ ปุริมาโน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายบูรพา อินทร์ปญญา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายประกาย วงละคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายประยุทธ์ สัมปญนัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงพนิดา แสนเสนา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายพีรธัช แก้วไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงมัฑณา ประจวบบุญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงวชิรา ช่างพันพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงวรัญญา มิงสูญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงวันทยา อ้วนทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายศราวุฒิ โง่นมณี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ไหวพลิบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายสิริศักดิ

์

ปุริมาโน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายสุธี คงแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนะถา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปนะถานัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงชนิดาพร บุญญานนท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะนุย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงพิมมณี พิกุลเงิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตรชะดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายอัครพล แก้วกาเหรียญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายอาธร โสดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายกฤษณ์มินทร์ ลาธิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงฐิติพร ดอนพันพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงทักษิณา ประทุมวี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชาลีวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายธันวา คะลุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ ปญจแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพงษ์ศิริ ไชยแสนทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงพัชรพร ตะโหนด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายพิพัฒน์ชัย ทุริดไธสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงมัลลิกา ปุริเส
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายรัชภูมิ เทียบแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงลักคะณา เงินไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายวีรภาพ พันอินจ่อง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายศราวุธ ปุริสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายศักรินทร์ ใจใส
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอรทัย ใจสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ กรมกระโทก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายปฐมพงษ์ ชิณศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงสโรชา สวัสดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสุภัทรา นนยะโส
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงโสรยา สวัสดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วัดคูชาดพัฒนา  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

สิงห์ดาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เถาลุน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงขวัญเนตร ปาริสาเก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงชาณิดา ตรีประทุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ดาบุดดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงณัฐวิภา วาจาสัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายตะวัน สุวรรณโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายธนาธิป ปจจัยคา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงปฐวิกานต์ ประทุมรุ่ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายพงพนา ศรีสุนนท์พันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงพิชญา นวลเอียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงสุวดี สว่างภพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายไตรพัฒน์ พอใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสมนัส

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงณภัทร ปจจัยคา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปามุทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงตุลยาณีย์ บุญศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายธนธัช สืบพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามไห
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงบุณฑริกา บุตตะคาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายปรวรรตน์ พลกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงประภาณัท อาณารัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงปริยฉัตร ปกสังคะเนย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายพงศภัค ยุซิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๘ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
จันทะแสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงพรอุมา ประกอบแสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงพิยะดา มาตราช

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงภควดี ประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุจจะชารี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ตันติโน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงมลชยา บุพตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายรติพงษ์ ราชพันแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรนุช หนูแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายวัทธิกร มะธุเสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงวิชชุลดา สืบสุนทร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงศศิณี ศรีบัวบาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายศิริเกียรติ สิงห์ไชย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงสิริธิดา คำสะไมล์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงสุชัญญา สุริยขันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสุรเกียรติ ภิบาลจอมมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุวิชา ปะนันโต
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ ปาปะกัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงเกวลี เรืองบุญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงเนตรดาว คำภูมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายกิจการ ประสพบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงจิตประภัส พ้องเสียง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงจิรนุช ราชบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงจิรัญญา สืบสุนทร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงจีรวรรณ สัตะโส
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงชรามารตี จันทร์สด
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงชลธิชา จูมพลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

สีบุญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ สุริยะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงชลิตา สืบสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ทองรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี ภูมิกระจ่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงณัฐสุดา บัวเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงทินมณี ตังตระกูล

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงนันทิยา ประวิสุทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงประวีณา กองพิมพ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เฮียงเหีย

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงปอรรัตน์ คูหนองแต้

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงปทมา คุณสิทธิวาณิชย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงปานวาส สิทธิสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร จันเรืองศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงปาริฉัตร แพงกัญญา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงปยดา ประทุม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปยธิดา ปกกะทานัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงปยะธิดา ตะชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงพนิตสุภา ลำเหลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพรธีรา แสงโทโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงพรวิภา พืชสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายพาดล ปญโยชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพีรยา ปองไป
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงภทรพรรณ เกษมราษฎร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายภัทรภูมิ นครศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงมัชฌลิตา ราชมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงรังสิมา ปจจัยคา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๓
เด็กหญิงรุ่งนภารัตน์ ประมายะยัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินชาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา ทองกำไร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ คำสอนพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุภัทรา บัวบาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุภาพร ชาววาป
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วอนันต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงอนัญญา โสภากุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอนันท์ญา อุดร
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถวรวินิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอรนภา มาแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ชิณศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายอลงกรณ์ สิงห์ฉลาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงอัจฉรา จันโทสุทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา ปนัดสาโก
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงอาภากร ขัดสาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอารียา ดงตะวัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงอารียา วรรณวงษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงเกวลิน ประกอบกิจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายเจษฎา ศรีวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงแก้วกัลยา เฮียงเหีย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๔

นางสาวกนกกร ชาวสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๕

นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๖

นางสาวณัฐสุดา สายทองทวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๗

นางสาวนันทิดา บรรณศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๘

นางสาวรินรดา เหลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๔๙

นายวรพจน์ สีแวงเขตร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๐
นายวรรณพงษ์ ปาปะทา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๑

นางสาวสิรินญา ประมังคะตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๒

นายอภิสิทธิ

์

พูนล้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๓

นายอำพล อุปมัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๔

นางสาวเกวลิน ลิมวณิชชากร

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
วงษ์ปน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๖

นางสาวเพ็ญนภา ไปใกล้
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๗

นางสาวกนกวรรณ มะโนราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๘

นางสาวกษมา จันทะปะทัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๕๙
นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะกาเวสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๐
นางสาวกิติภา ไปใกล้

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๑

นายกุลธนิต ปามุทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๒

นางสาวกุลนิตา พานทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๓

นางสาวขนิษฐา อรัญนารถ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๔

นางสาวขวัญใจ ประนัดโส

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๕

นายครรชิต ระแหง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๖

นางสาวจริญญา ปองขวาเลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวจิตรลดา สุขเกษม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๘

นางสาวจุฑารัตน์ จอมพลเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๖๙

นางสาวฉัตรกมล หงษ์หา
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๐
นางสาวชญาดา สง่าศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๑

นางสาวชลธิชา บรรเทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๒

นางสาวชลธิชา บาริศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๓

นายชวนากร อุทัยวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๔

นางสาวชุติมา จันทะราคา
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๕

นางสาวญานิกา จันทศิลป
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๖

นางสาวฐิติมา ภูมิประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๗
นางสาวพรรณภิญญา

โสภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๘

นางสาวพรรษศิริ สุวรรณปะกา
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๗๙

นางสาวพัชชริกา ปกกะทานัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๐
นางสาวพิกุล ธรรมิภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๑

นายมงคลธรรม ครองสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๒

นายรัฐพล ศรีบุญมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๓

นายศรายุทธ เพ็ชร์ภูวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๔

นางสาวศิริญญา สีหาบุดโต
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๕

นายสรจักร ชาวบ้านใน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๖

นายสุรราชย์ สุชาติพงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๗

นางสาวอรสา อันทะรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๘

นางสาวอรุณี น้อยศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๘๙

นางสาวออมสิน มังมี

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๐
นางสาวฉัตรวลัย มะลาศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๑

นางสาวชลิตา อัศวชัยยานันท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๒

นายณรงค์ฤทธิ

์

ประทุมรุ่ง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๓

นางสาวณัฏฐณิชา ศรีประย่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๔

นางสาวณัฐชนน ศรีรินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๕

นางสาวณัฐมน บุตะกะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๖

นางสาวดวงจิตร มาลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๗
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วธานี

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๘

นางสาวธัญรดา นานวน
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๔๙๙

นางสาวประภัสสร เกิดเทศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๐
นางสาวปริตา ปุริเส

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๑
นางสาวปยะดา ศรีหารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๒
นางสาวพาณิดา สมอหอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๓
นางสาวภทรกมล ชาวพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๔
นายภาณุพงศ์ ประสงค์สุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๕
นางสาวยุภารัตน์ ประทุมสังข์

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๖
นางสาววรรณิดา คนเพียร

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๗
นางสาววัชรินทร์ยา พุฒศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๘
นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๐๙
นายวุฒิชัย ทุมณี

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๐
นางสาวศยามน สอนบุดดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๑

นางสาวสุกัญญา มังมี

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงอริศรา ทำนานอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงกฤษณา สุขเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ บิลโภชน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงธีรพร ทับทีศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงนริศรา แก้วลาย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงพรหมพร ศรีหวัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ วรรณสินธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงวันวิสา ศิริเลียง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายศาสตรา ภูแม่นเขียน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงไพลิน ทุมพล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๒

นางสาวมฑิตา ภักดีเผือ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒.

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วัดใต้โกสุม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๓

นางสาวสุกัญญา สมพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายศุภากร วรคุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายธันวา โคตรสีวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กิงการ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายนักรบ ไชยกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธนาคร โคตรเสนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ก๊กวิลัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายมณีกรณ์ แสงจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายอภิชัย ชัยปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงสงกรานต์ หวังคำกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสมพรมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอรัญญา วาปโส
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยพิเดช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอรนภา สุวรรณชัยรับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงวิชุตา วงษ์ปญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงเนตรชนก สมภาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เทพวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงทักษพร แสวงศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงวิชุดา วงษ์ปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงวนัชชา ภูศรีสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายนครินทร์ ชูชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายสุริยา รัตนทิพย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ราชภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงพรเพ็ญ สียางคุย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวิภาดา ไชยเดช
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีจันทร์ฮด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงแพรวา ทะสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงโยษิตา นะรุนรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงนริศรา สุริวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงกชพรรณ ชมสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะนันโต
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงกมลชนก น้อยศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยาย่อ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงกัลยกร กระจายศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกัลยาณี แสงโทโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๘
เด็กหญิงกานต์ปริยา โยธราช

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงงามจิต โกษาทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงจินตนา ปทุมเพ็ชร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายจิรายุทธ กางโหลน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายจิรายุวัฒน์ กางโหลน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายชญานนท์ อุปะกัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงชนิดา เกิดเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงชลลดา ประกิระสา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายชัชดนัย ศรีตระการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ทองพูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงชาลิสา คำจันดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงญดาพร โสดาปดชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงณัฐกิจ วิระสอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายณัฐพัชร์ ปะกำแหง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงดวงกมล ทองสาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงดาววิกา ศรีกระทุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงทิชาพร ปดสายะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ดียิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธนเดช วาตรีบุญเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงธีร์สุดา ภิบาลจอมมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนันท์ธิดา ปาสาจะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายนิติรัฐ ชุมมุง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปฏิญญา คณะศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงปริยา บัวรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงปายวดี มูลกิตติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ชุบสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายปติภูมินทร์ วงษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงปยมาศ แสงเนตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายปุณยวีร์ สวาศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงพัณณิตา กลางบัว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพาทิศ ปทุมพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์พินาท

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

ชัยขันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงรุจิรา คุณหงส์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายวรเมธ ศรีหามาตย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายวัชรากร ประเสริฐแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงศศิประภา ประจวบสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ ใจดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงสุทราศิณี ม่วงทำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บัวศร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงหฤทัย อุดมเมฆ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงอรณี สุนทวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงอริศลา มะหะรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายอัสนี ปทุมขำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายชาติสยาม นามมงคล

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายชานนท์ บุญเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงกัญญาพร พันชมภู

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายกันทรากรณ์ ม่วงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงขนิษฐา ภูอวด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงขิมเงิน ศิริพรทุม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายจักรพงษ์ โยวะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงฉัตรพร สีแวงเขตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงชนาภา คุรุทานัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงชลธิชา พลอยฉายแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายชวิศ แก้วสังข์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงชาลิสา ริมมหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐวดี แคนสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กองแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายธนกร อินทกรอุดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายธนธัช ปนะถา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธนภัทร จำปาโอ้ก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปาระจูม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงธนัชพร บัวรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายธนากร สิงห์ฉลาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ โพธิรุกข์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงธิติมา หลักคำพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายธีรพัทร ปะวันเตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงนพวรรณ การค้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงนันทการณ์ มุ่งแฝงกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงนิธิพร ชัยลินฟา

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงบุณณิศา ปะกิสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะโลก

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงปรวี บะคะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นาคมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงปญชิตา ยางเครือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงปานตะวัน มัชปาโต
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงปาริศรากุล บุบผาลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงปุณฑริกา อันทรินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงพชรภร กองเพ็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงพรชิตา ติสนธิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงพัชชา อำนวยโชติสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ภาภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงภัทราวดี กมลวราพิทักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงวรัญชลี ตาลวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายศิวัช ดงอุทิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงสิรินยาพร โยอาศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงสุดธิดา ปกกะสาตัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุภิสรัตน์ ธรรมโส
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สมภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงอรัชญา นครศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริเลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงเนตรชนก แก้ววัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๖ เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว
โยทัยเทียง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงเมธาวิณี เผือนพึง

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงเอริกะ มาทสึอุระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา นิลบรรพต
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายชนายุส โพทุมทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน แสงโทโน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงวรัญญา โตบัวน้อย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงอนันตญา อิมนาง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายอภิชิต จันตะคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนศักดิ

์

คามะปะใน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายโรจน์ เนือจันทา

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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