
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๙,๑๓๘ คน ขาดสอบ ๒,๙๓๓ คน คงสอบ ๖,๒๐๕ คน สอบได้ ๕,๔๑๐ คน สอบตก ๗๙๕ คน (๘๗.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ มูลแก่น

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงรุ้งนภา เหล่าวงษี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงสิรีธร เหล่าสมบัติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงปฐมาวดี ละอองคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายชนาธิป หุนสาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงพุทธิพร มูลอุดม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วลังกา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงนฤมล บุญวิจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศิริพร หงษ์ศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงอรัญญา ปตตาระเต

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายวิชญะ นุ่นหลักคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายชนะบดินทร์ ประสมสัตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกิตติยาพร นามบุดดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงนรีรัตน์ ศรีโนรินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกฤษลดา เงินอุดมสุขชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงมยุริญ พระศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงศุธาศิณีย์ เข็มพิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงเสาวรส เรืองสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ บรรเทา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกรกนก หารคำภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายอนุรักษ์ แฝงเมือวคุก

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณฺ โพธิทองคำ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายนิกร เรืองจันฑา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา บัวสนิท

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงพิชชาภัทร์ แท่งทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงไพลิน ปเล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงนันทนัช รัตนพร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐวัตร มาตรา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงแพรนวล จันทะวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงสโรชา ทองบุตรศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายพงศ์พนัด ขันซ้าย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายกุมภา จันทร์โท

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนิติพร ใจซือ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายพนมกร ศรีโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายนพรัตน์ ใจทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ จุลศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายภีรพัฒน์ บาระพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงนรภัทร สำลีอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายวีระชน รักษาภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายวุฒิชัย อินทะบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงปุณิกา สุริวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายสุรเทพ เทศธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสวรรยา พิลาศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงฟาริดา วงษ์ช่าง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐพล พลเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุภาพร เนตรพล

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ ไชยบุดดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายชนะชัย คำดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุวรรณา นาถมศรี ๒๕//๒๕๔๕ โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปญธิดา ศรีสมบัติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธรรมรัตน์ หัดเคลือบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา สันทาสุนัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใหม่วงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงนาถลดา โอภาะนยศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายอัฉรา อินลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวนันทพร คุ้มโนนชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นายณัฐวุฒิ ทองจุ้ย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นางสาวกฤชดาพร สุพังโค

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นางสาวชุติกาญจน์ ทองภู

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวรัศมี ศรีสะลาแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นางสาวอัญชริสา คงแสนคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นางสาวทิพย์อัญญา ศรีโยพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาวประภาวดี ฉายยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวพรชิตา ใจเงิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาววรรณิกา บุตรแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวนลินี วงละคร

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกรกภรณ์ สอนเสนา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวชนิตาพร พิมดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นางสาวศรทิพย์ ไชยสงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นางสาวอภิชญา บัวจาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นางสาวเอียงฟา

้

แก้วหานาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นางสาวนิติยา พลศรีราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นายจีรศักดิ

์

ตาซือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นางสาวสุพัตรา บุญหล้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นางสาวเกษราภรณ์ พูนภิรมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นางสาวอริตา โคตรรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นางสาวปนัดดา โสภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวจิตธิวา ไชยคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นางสาวชืนจิต

่

มาอ้น
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นางสาววรรณวลี โคตรมุงคุณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นางสาวภัสพร สุกใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวพิยะดา กุลีสูงเนิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นางสาวนุชนาฏ ดวงมาลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวสิริพักตร์ เพียปอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวเรืองบุญ สีตาล

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวพรพรรณ รัชโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นางสาวพิยดา สนิทลุน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวชลรัตดา โยธาภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวนิสารัตน์ บุญหล้า

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวณัฐสุดา แก้วบุดดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวนัฐฏิกาล พรมมานอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวปนัดดา ปะวาระนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวพิชนุช สรแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นางสาวปวีณา จันทะจร

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวจินดาทิพย์ มาตสาลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นายพงษ์เพชร บัวศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวศรัญญา จันทะคาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๐ เด็กหญิงประกายทิพย์
เหล่าศรียงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายกานวัฒน์ เดชเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาววรภาดา ศินีโชคธราดล

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวสุรางคณา คงสอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นายอาทิตย์ ศรีขวา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวจุรีพร นันตะนะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวประภัสสร ปะติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวชฎาพร ลิตวิจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา เพียงเกตุ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวสิริพัฒ พอดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวประภาพร ศรีหงษ์ทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงพิรญาณ์ วิเศษศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัชชนิย์ เพชรศีรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงเขมิกา พลชำนิ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงกันต์พิษฐ์ ไกรจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงสุขนิดา คืนสันเทียะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงกฤติมา พิกุลทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงพีรดา แข็งขัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงวริศรา มิทราวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงปานระวี จันทริมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงพิรญา สุ่มมาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงขวัญมาตา แข็งแรง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงจีรภัทร จันทศิล์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายจิรฉัตร บัวสาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายศุภณัฐ สีชุมแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายเกรียงไกร เขียวนอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายวรเมธ เติมสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายยศพัทธ์ สิมลาโคตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายทีมากรณ์ มณีอร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายพิพัฐพงศ์ วิบูลย์วิริยสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกัญญานันท์ เวียงนนท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงลภัสรดา เตียตระกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงชญานิศ คันธนิต

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายกันต์ทัด ภูมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงสริตตา เอมรืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สาฆ้อง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงพัชรนันท์ สรรพิสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงพอลลีน จันทร์อินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงพริมรดา ศักดิสกุลวัฒนา

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงอนงค์รัตน์ อุทัยรัตนชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจารุพิชญา เองวานิช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายณชนก พูลมาสิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอักษราภัค ไทยมิตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายชณฤทธิ

์

ชัยสุทรานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงวชิรญา บุตรมาตย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายชุติเดช พรสอน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงศุภิตา แทนบุญช่วย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายปณวิชญ์ บุปไชย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุชานาถ สีโมคา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธรรมปกร ปจฉิจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนกฤต ละครพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงสไบนาง เสนคราม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงพิมพ์นรี วิริยะติไพวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณโท

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีเทพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงอรณุช โพธิสาน

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฐธิดา นารถศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายกิตติพันธ์ ดลเพ็ญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๘
นายสงกรานต์ นิลาลาด

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงปรายฟา ซ้ายยศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เครือวัลย์สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายวิชาญ นครชัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายตะวัน จันทะเสนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายวีรวัฒน์ อุทัยบุรมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายกฤษฎา ณ บางช้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายอนุภาพ แดงเทโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงวชิโณทัย รักษาพล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะโลโพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงปยมาศ บัวละคร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ จันทะเสนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายธนินท์รัฐ กองแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายเปรมณภัทร ศิริชมภู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุชาดา สารศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มนีรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิศรี

์

โพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายกฤติพงศ์ ลาดโฮม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายภานุพงษ์ ตะวัน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายสุรเกียรติ ตะภา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายวุฒิชัย คงสุข ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีบุญเรือง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายพีระพันธ์ ตะนัน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายสมยศ โม้ตา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายไชยวัฒน์ วังหอม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายนพพร ใบบ้ง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายพนม ใบบ้ง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายนพรัตน์ ดาดี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายกฤธิพงษ์ จันปญญา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายธีรพัด โนพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายศักดา วงคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอรัญญา อบพาลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงพัชรี แสนท้าว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอภัทลดา ตะวัน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุภัสรา ร่วมทำ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุพิชชา จันทะแพน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงธิติมา สุภาผล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงปภัสสรา วิริยะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงนันทพร มูลสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงวรัชญา ตะนัยศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงอพินญารัตน์ อุทัยมา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองคู หัวนาคำ  

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงสุนิสา วังหอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงจตุพร พิมวิเศษ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผาทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายรัตน พลโรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายบรรจง ไกรเพ็ชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงเพชรดา ไชยแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบัวบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธีระวัฒน์ พลเสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายพิสิฐพงศ์ พันธ์ทองดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายลภณ พลเสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายวัชรนทร์ ไกรอาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายนันทกร สมสีไสย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายกีรติ อินทรบำรุง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายอภิชาต สีสมริน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ แสงภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายกิตติพร มะลัยจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายภูมินันท์ อุ่นใจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายโชคชัย ขัติยะวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายอนุวัฒน์ บานที

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอชิตพล ทับสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา จงกลกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงจิราพร รักษาภักดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงวณิชฌา ลี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยสงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุวรรณษา เทพไชย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงอรวรรณ ใจหวาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย หาญพละ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ พลลาภ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวาสนา ปาลจิณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงอโนทัย จันทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงวิยะดา คันธา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญทิพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา วิริยะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงธัญญ์กมน มะเสนา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายรพีพัตร สายญาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายอธินันท์ จุลศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายทีปกร เชิงชาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ ยืนยง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายโชคธนากร อุทัยนาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทับโคกสูง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายอนุชิต แก้วสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิมดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธรรมนูญ เฉลิมทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายภูวเดช เดชบุรัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายระพีพัฒน์ คำธาตุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายสพลดนัย ฉัตรดอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายพีระพัฒน์ หนองหาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงกรกนก จันเทพา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงณิชา แจ่มศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา คิดแต่ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงอริสา วิโทจิตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงรัชนีภรณ์ ทับธานี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงขวัญหทัย รัตแสนสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงสาลินี ภูนิทาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงพชรพรรณ ฟูกระโทก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงณัฐทิชา ไชยคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงทิพปภา บุตรลาดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุภัทสรณ์ อาษาภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร พร้อมทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงอภัสสรา พุทธธรรมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ โหง่นคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายกัญจน์ ศรีรมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงกิติยา ยมศรีเคน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุญล้อม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี นนยะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงกนกพร ขันธะมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายศักดิชาย

์

อันนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายพีระพัฒน์ อ่อนบัวขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ กองสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายวันชนะ โพธิดี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงอารีย์ หลังแหล่ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายจักรกฤษ จีนภู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายภูเบศ โยธะคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายโยนาธาน ฉำแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายเพชรมงคล ตางจงราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายมาวิน มูลสมบัติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงไอญาเรศ บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นายอธิปไตย เทวะสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายภรากรณ์ มงคลดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวหยดเทียน ด้วงคำจัทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาววิภาภรณ์ ดีไร่

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายวรวุฒิ สิงห์โคกกรวด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายจักรี เพ็ญ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายครรชิต อนุฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงพวนผกา โตหนองหว้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ลดา สารคำ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายปริวัฒน์ ธุพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงอริศรา เขียวสี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงชรินทร พลค้อ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงจันจิต มีพรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ทองประสม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายภานุเดช มาจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงจิระนันท์ คำบุญเกิด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงธัญพร กรุงษาสี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายจตุรวิทย์ ประสังคะเต ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๕ เด็กชายปราณปราชญ์
โยวะผุย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายอนุวิทย์ ศิริพรรณปญญา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงปริมประภา ศรีปดถา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายชลพัทธ ปญจมาตย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายปญญาปกรณ์

จันทเขต ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายกฤษณะ นามมณี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงพชรกมล วรคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงณิชาภรณ์ สุวรรณเพ็ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอรปรียา พรดอนก่อ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายพงศธร จรรยา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงกมนรัตน์ วชิรัตนพงษ์เมธี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงปพิชญา ประเสริญสัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายมนัสวิน หมกทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายศุภณัฏฐ์ พานเพ็ง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอธิชา อภิบาลศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงจิรัชญา เกตุร่วง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายปรเมศวร์ เกษวิริยะการณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงยุวธิดา ทองภู ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงอรุโณทัย อันปญญา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายกิตตินันท์ มะแพน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงทิพปภา รัตนพร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายธฌากร แสนวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายสุริยะ แสงสุดตา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงณัฐธิชา ตาแสงทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงตรีชฎา จันคามิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายศุภโชค นาศรีเคน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายษมา บัวทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ใหม่คามิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แซ่ตัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงสุธาสินี พานโน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทัพโยธา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ฉายรืน

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงสุชัญญา อันปญญา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พรมวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายถิรเจตน์ ชมภูคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายอชิตพล บึงโบราณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงสิริยากร ลาสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายดิษฐวัฒน์ พุทธริวาร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงจุฑาศินี ไชยงาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงพชรพร คันทะพรม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ วระไวย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงพัณณิตา วิชาผง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายวุฒิไกร สร้อยบุดดา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงกนกพร มัชปาโต ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงจิรัชญา บุญหล้า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา มูลนี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงชรินญา เล็กคำด้วง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงฉัตรชนก ลาภมูล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงณัฐชยา คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงณัชญา ถิรศิลาเวทย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายปณิธาน

พัฒนประสิทธิชัย

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงธนวินท์ แก้วอุดม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงพรรณกร แสงคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนภัสภรณ์ ยศุตมาธาดา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ลันขุนทด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงนลินนิภา ชมภูโพชน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงอนันตญา สีเทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงกานดา เรืองแสง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี เขม้นการ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงภาณิศา รุ่งสาครทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูวนารถ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายคณาธิป ทองภูธรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายนราวิชญ์ ศิริพล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงธนัชชา ศิลากุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ตีเมืองซ้าย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงพัชราภา อุดมเดช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอาทิตญา นาถเหนือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายศุภวิทย์ แสนราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงบุญญาพร จิตรมัน

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงกิติสิริรัตน์

์

สาพิมาน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงณัฐชา คณะมะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ราชอาณาจักร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงนพนภางค์ ประสงค์สันต์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงนิจรดา อันเสน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายกมลเศรษฐ์ บุญประสงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงปริยากร ญาวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยผง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงจิดาภา ทะสุนทร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงเจกิตาน์ นวนน่วม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงภาวัชญา ศรีดาชาติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายรัตนชัย พิมสิม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายสิรภพ ศิริโยธา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงปาลิตา สุหา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายสิทธิโชค จันทรเจริญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายบัณฑูร ภาระโข ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุชานาถ สีลาดหา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงพัชริดา อันพันลำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ แจ้งศิลป ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๔
นายจิรายุทธ ลานทะจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายวุฒิเกียรติ อะเวลา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายอิทธิชัย เปาเจริญ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๗
นายชินวัตร มาคิน ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายวัลลภ โพธิวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายสิทธิชัย ยาดโยด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายชนะชล รูปย่อม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายวัชรินทร์ โพธิชัยหล้า

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายฉริยะ แก้วก่อง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายดนุพร วรรณประไพ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายสถาพร ใจกล้า ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายชาญชัย ศรีมุงคุณ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธนดล วงศ์ดาทำ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายมานพ เขียวสด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายเสกสรร หลวงฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายฤทธี แฝงเชียงเหียน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยสันต์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศิยารัตน์ หินคำ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงชัญญานุช แฝงเชียงเหียน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุทาทิพย์ สูงใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายปยะ ผลาพร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายกฤษณะ พลชำนิ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายกฤษฎา คำชาวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายสิทธิโชติ บัวสนิท ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ มโนชมภู ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หล่มศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงรัตศิตา ลือนาม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายวรพล ฉายาภักดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายจักรินทร์ แก้วรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงปาริฉัตร จุฬารมย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงปรารถนา บุญคง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญพา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายกรรชัย อุทัยนิล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายธนาธิป นึกถึง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงลักษณาพร นามจำป ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงจริยาพร ไชยสีทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิธร ศรีไธสง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ทับธานี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงเนตรดาว วงศรีแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ มะโคศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุดาพร จำวัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายกิตตินันท์ อุทัยเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายภูบดี ศรีสุราช

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายกิตติคุณ แสงจันทร์แดง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายอดิรักษ์ แก้วแสนสาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายอัษฎาวุธ แดนคำสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายธีรเทพ เนืองหอม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายสิทธิพงษ์

์

สาวิกัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงธัญชนก พุฒสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงภัทรสุดา โลหะเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงพัชราภา แก้วก่อง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงอภิญญา คำวิจารณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ บุญเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงกวิกา แก้วรังสี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายจักรกฤษ หินดำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายพีรพงษ์ พลโรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายสรไกร สิทธิดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ลาวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงขวัญใจ ไชยศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสนแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงภัคจิรา คำสาริรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายวณิกสิทธิ

์

สุดสงค์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายธีรนันท์ ทับสีแก้ว

๒๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงเกษร ทอนศรี

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตะนะสอน ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายธนภัทร รักษาเกณฑ์

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๒
นางกัลยารัตน์ หรัญรัตน์

๑๓/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธีรภัทร ยอดวงกอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อันพันลำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงณัฐฐฺนันท์ แสนแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงณัฎฐา ปกกาวลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นายนพชัย ตะนะสอน

๒๒/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายศุภกร เจริญศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายธนภัทร นามคุณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธัญญธร ศรีครไทย

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๑
นายเอกชัย ศรีหวัง

๐๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๒
นายชัยพิชิต ศรีสมเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๓
นายสมบูรณ์ เรียงเพศ ๗/๕/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๔
นายวีระยุทธ แก่นพรม

๐๒/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๕
นายกำพล วาปโส

๐๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๖
นายปรีชา ปอศรี

๐๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๗
นายวชิรากร คำโฮง

๐๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๘
นายสุนทร คำโฮง

๐๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๖๙
นายพินิจ ภูถาดลาย

๐๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๐
นายชยกร นิลอาธิ

๐๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๑
นายวิทวัฒน์ วินทะไชย

๐๒/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๒
นายกิตติชัย ดวงศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๓
นายชัยวัฒน์ เทียมปด

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๔
นายอภิเดช สีพล

๐๖/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๕
นายศุภวัฒน์ ทิพนัส

๐๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๖
นายเสกสรร ทิพย์วันนา

๐๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๗
นายวันดี หลงสอน

๐๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๘
นายสุขสันต์ ทับสอน

๐๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๗๙
นายวิบูร จริงไธสง

๐๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๑๕๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นายศิริศักดิ

์

นาใจคง
๐๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๑
นายอดิศร พันธ์มหา

๐๖/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๒
นายอาวุธ ชัยลินฟา

้

๐๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๓
นายกิตติพงษ์ มะโนเกียง

๋

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายเทวา ปราณี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงนฤมล ศรีศิลปธนานนท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงอภิรดี ทินภู่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายชาคริต แสงห้าว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ขานหยู่ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงเกสรา ดวงศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สีดา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงมณฑการ ภูคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายบัณฑิต ขานหยู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

จำปหอม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายภูริทัต ยังเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายอนุชา สิทธิจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายเศกสรร ทันขวา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายพัสกร อ่อนอึง

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพันธิตรา สิงห์โสภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงพาณิชชา ภูศรีฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงศุภิญญา ทันมา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงศราวรรณ์ วันสาสืบ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายธีระพัฒน์ ปราณี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายลิขิต คำบุญเกิด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

หดราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายสรายุทธ วันเดช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอนุชิต วรรณศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายไชยชนะ โฉมงาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงปพิชยา จันทนิช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงปยะฉัตร สารบุญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงนิโลบล วรรณา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงพนัดดา พลทำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

กุญชรวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงรัชนีกร อินละคร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงสินีนาถ ศิริพลตัน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงดวงฤดี ดอกพิกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงนิตยา จันละคร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายนทีธร สุระปอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงอรุณี ทันหา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายบรรพต ขานเกตุ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายศราวุธ ก้อนชารี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายภราดร นะตะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงจรัญญา ภูวนารถ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงภัทรฎา พลศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงวรารมย์ สุระปุง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงวรางคณา ขานตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกัลยา ปกเคเต ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายธนาดล มณีรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายปญญา คุณโยยิง

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พลหาญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธีระวัตร์ สิทธิจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงอารยา จันทะเกตุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงอรยา เขียวสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายวุฒิชัย พิมร์ศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายวิทวัท มีหา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงปราถนา มะสิกรรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงนันทนา ไชยเสถียร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงกรกนก ศรีทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงณาลิน ลันสี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ดอนตูม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

สีคุณ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายจิรพนธ์ มูลลิปุม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ เหล่าเจริญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุพิชชา ไชยศรีจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มูลละคร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงทิวาณี โนนท้อน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงศุภาพิชญา พลเทียน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงโฮง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงกัลยา สายตรง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายภูตะวัน จอห์นสัน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า หนองกุงเต่า  

มค ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงช่อผกา ทินน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอุษณี พลขวา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายฤชากร ก้อนชารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงทักษพร ชินบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เนืองภักดี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงศศิธร ก้อนชารี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงปรารถนา ปราณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ ละสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายธนภัทร ทินสี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายชัตพล คำสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงปรารถนา ก้อนชารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอนวัทย์ สุทธิมาลา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายกฤษณะ โพธินาง

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายนพรัตน์ เรืองสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายจิรภัทร เรืองงาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายจูลจักร์ สินธุกุด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายศิริชัย สุขจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายกฤษนัย อโหสี ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายอาทิตพัน ผ่าผล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงชลิตา ตินะรัก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงสุพัสรา ธวิชัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสายฝน แก้วพินิจ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอัมไพทิพย์ คำยอด ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดท่างาม ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ สารฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ คำนาค ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงบัณฑิตา นาสิงทอง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายกิตติพศ คำทุย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายเจษฐดาภรณ์ คำวิชิต ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงจิตสุภา ปาณิกิจ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงมณีวรรณ อุ้ยพลทอง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงพัชรา ไชยประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงพัชธิดา สมพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา มณีจักร ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายภานุกร โภควิบูลย์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงพิมพร สมพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกฤติวัฒน์ แฝงสีมล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงพรรษา ประทุมไชย ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงดรุณี บุตชา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำแสนเดช ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไชยหา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายกฤษดา สีพลลา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูพันรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายดัสกรณ์ ศิริสอน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ สมบัติหอม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ จรรยา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงนันทิยา กัณหาพันธุ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงปุณยาพร ประโพเทติ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ นาแสวง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงมณฑิรา หมืนสา

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๘
นางสาวศุภดา ชนะบุญ ๐/๐/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงสาริกา คะวิสูญ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายยงยศ ศรีชมพู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนิพร สาเสนา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายธีระชัย ดวงแล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอารียา นุสายรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธันวา โสฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายศิริพงษ์ ไชยคำภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ ตะปูลิ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงบุษราภรณ์ คุณพรม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีสารคาม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงลินธิภรณ์ เลาะบุญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงนุษรินทร์ คำเข้าเมือง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงรัตติกาล ตาแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นายกรรชัย กาญจนเกตุ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายกรกช คำยอด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฐชานนท์ สิงห์ชอม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายณัฐพล พลลาภ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทัพภูเดช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายวันเฉลิม นาสินพร้อม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงวรัญญา เบ้าหัวดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายตันติกร ด้วงคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายนนทกานต์ อุดมเดช ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายศิรินันท์ จันสุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายปารเมศ คงแสนคำ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ คำศรีพล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายรชฏ พรมไชย ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายวาณุวัฒน์ ไกรอ่อน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายปยะพงษ์ ทะเริงรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายสิริกร ไชยะโอชะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงกชกร รักวงฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงธิมาพร อินธิแสน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงฟารีดา ชาติแขก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงภาวินี บุญทันแสน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงสุจิตรา นามบุรี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐชนน จันทร์สามารถ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายนิติพล อะโน ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายวีระวัฒน์ ประวันนา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายศุภกิจ อุทัยอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายสมศักดิ

์

พันไร่ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายฤติพล สมอบ้าน ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายอัฐพล ลอยจันทึก ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธีรเมธ ยะวร ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงกุลนัฐ จันดาหัวดง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงนิศรา บูราณศรี ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง โพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงจิราภา จันคง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงวรรณวิศา สีสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองการ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงวรางคณา อุทรส

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงวาสนา รินทะรึก

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุญเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงกฤตธีรา ชูแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

ราชบุรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวตะวันฉาย นาสิงห์ขันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา สุกไพ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุจิตรา ศัตรูพินาศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงสวรส พิมพ์จันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงอุลัยพร ชินสอน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๖
นางสาวจิราพร แก้วโสม

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ หนากลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงฏิยา ดอนละคร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงสิริกานต์ คำเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงวิมลสิริ ภูทัดดวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พลธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กองสำรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงฐิตากร พลพินิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงวานิชชา ห้องหาญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายภูมินทร์ ศรีแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุภลักษณ์ อรรคฮาตสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงกัญยากร หยอกบุญมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายรชต สุหา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายวรวุฒิ รากบัว

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายชาญวิทย์ ปาละนิตย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสารคาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๒
นางสาวเกียรติยา วังสงคราม

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงอรัญญา ไชยหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงจตุรพร พันธ์เทศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีชมพู

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงนภสร หรัญรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงศิรินารถ พลทะเหียร

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงศรวณีย์ ทอดแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงสุวรรณา มาตายะสี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ ขันนาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงกรกมล ไชยสมบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงสิริลักษณ์ งามสนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงศิริญญา จันทร์จอหอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงพรทิพา หนูนี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ กุลอัก

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จักรบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายชนายุทธ มีชำนาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงณิชาภัทร เปสาโก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงภัทรพร สามสมบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงรัตนาพร ภิรมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี ไมตรีแพน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงธัณสิตา มหาชนะเศรษฐ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงอภิวัฒน์

อารยะจันทรจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา กัญญาพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงชญานี เพียรไลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูถูกเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายคชานนท์ แสนวัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงชลธิชา นาทันรีบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงชมพูนุช แสนเหมทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงอรัญญา นวนสาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายภัทรชนน นนศรีราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ บรรเทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สีเหนะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยเทพา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา แพงจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายพงศกร ชนะบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายกฤษฎา มุธดา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คุณพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงภัทรินทร์ เยือนจันทึก

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงชนม์นิภา โชติรักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายชิษณพงศ์ พิณทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงวรันธร ทุมมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายทองดี สีออล

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุตาภัทร งามจิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงชนิกานต์ รังวัดสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงเบญญาภา ซ้ายขวา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุภิสรา เคนนิคม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุนิตา เถือนมุลละ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีเวียงยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงเอมมิกา สุขเอียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ประภาษพงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงจุติมา ทองดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายสุภวิทย์ ซ้ายสนาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๔
นายอนันตพงษ์ เกาว์ชาลี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๕
นางสาวอารีลักษณ์ พันสมบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงจิรัชญา ชำชอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงมุทาประไพ ไตรรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงพรธรส ปญจะรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงภัสสณิชา วิสุทธิเมธีกร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๐ เด็กหญิงจอมทองพรรณ

สามัตถิยะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงรัตนพร ทินน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงรริภา ปุณภาภิรมย์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายธนชาติ คุณวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายจิรประวัติ พรรณะ

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายอธิศกิตติ

์

วงศ์ปสสา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายกรวิชญ์ สุระปอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายธนาคาร บุญประภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายศิวกร สีใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงหทัยชนก แจ่มใส

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอภิชญา ธนสารโสภิณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงสิราวรรณ ศิริธรรมจักร

๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ สาระรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สัจจพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายมณฑล จันสูตร

๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงฑิตยา ลันสี

๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงศวิตา ดิษฐปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายปยโชติ ศรีมุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงมริสา วิจัรทร์

๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฐกมล ทับสุริย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายภัคพล ถาวงษ์กลาง

๒๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงนิตยา เมฆวัน

๒๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายโชคตะวัน พันธุ์พานิช ๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พิมพ์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ วงศ์แสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงนิพัทธา พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงวีรฐา เหล่าหมวด

๑๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงประภาพันธ์ เกสรินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงฉัตริณชา อินต๊ะพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงศุจินทรา ประทุมไชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงฉัตรสุดา วันหลาบคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงเซล่า คาน

๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงศิรินดา ทองคานะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงเพชรดา สาระรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายนฤเบศก์ สมีดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายธนพล แก้วผล

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๖
นายญาณวิชญ์ หลักธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๗
นายโชติพัฒน์ สุวรรณศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๘
นายพิตตินันท์ มามิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๖๙
นายพีรพัฒน์ อำภาผล

๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๐
นายอัสมา ศรีพลหงษ์

๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๑
นางสาวณัฐริกุล กุดแถลง

๑๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๒
นายประกฤษฎิ

์

การดี
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๓
นางสาวเจนจิรา บัวระภา ๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๔
นางสาวศกุณตลา ทะลาสี

๑๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๕
นายณัฐศักดิ

์

ปดไชยโย
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๖
นายเศรษฐปกรณ์ วิเศษชู

๑๗/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๗
นายทันยู กิงสีดา

่

๒๓/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๘
นายพีรวิชญ์ จำปาศรี ๓/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๗๙
นางสาวสุทธิรักษ์ ธูปขุนทด

๒๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๐
นายณัฐกฤษฎิ

์

สุภาชัยวัฒน์ ๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๑
นายกิตติภพ แสนโสม

๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๒
นายยศิวกร ตันจาตุรนต์

๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๓
นายศิขรินทร์ ปนนทา ๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๔
นางสาวปานวาด ปดทุมแฝง

๑๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๕
นางสาววัชราภรณ์ บังคมเนตร ๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๖
นางสาวกุลญาดา ทาโว

๒๐/๔๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๗
นางสาวอิชยา ปุยฝาย

๒๓/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๘
นางสาวเจนจิรา อุทรส

๑๗/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๘๙
นางสาววรณัฎฐา จ๋ายเจริญ

๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๐
นายธนากร รังเสนา

๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๑
นางสาววรรณนรินทร์

มีมินทรื
๒๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๒
นางสาวจินดาหรา ลาสิทธิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๓
นางสาวประกายดาว เฉยฉิน ๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๔
นางสาวฐิตวันต์ ไชยสงเมือง

๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๕
นายภูมินทร์ ขาลพล

๒๘/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๖
นายจอมพล บุปผา

๒๐/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๗
นายอนวัฒน์ สีคำชอน

๓๐/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๘
นายชลากร ซูเอียด

๒๐/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๗๙๙
นางสาวสุกัญญา ปอมแสงสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวณัฐณิชา จันทา

๑๙/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๑
นายนครินทร์ อินต๊ะพันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวเกวรินทร์ บุตราช

๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๓
นางสาวณัฐธิญา ทศช่วย

๑๒/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๔
นายพีรภัทร จอมสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๕
นายรัฐนันท์ พานเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๖
นางสาวดวงฤทัย ลาสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๗
นายจรูญ ขัตโล

๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๘
นายสิธิพงษ์ แสงพินิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๐๙
นายรัฐธรรมนูญ ห่านคำวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวปรีชญา รัดจันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๑
นายศรัณยู เฉลิมชิต

๒๕/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๒
นางสาวณัฐริกา แก้วไตรรัตน์ ๔/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๓
นางสาวศิริวัลย์ จันทะไทย

๑๔/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาชัย  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๔
นางสาวจุฑามาศ นาสุริวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ บรรเทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๖ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ส่องแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุกันยา นาสุริวงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายอชิตพล ภูพันนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายอนุชา จันทร์ทร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายอภินันท์ อันทะศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ ปานดำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงอมรพันธ์ จันทรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงอรุณี สีสดดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายเจมส์ เล็กใจซือ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายธีรพงษ์ ทิพย์โสดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๖
นางสาวกัญญารัตน์ บุญประคม

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๗
นางสาวชมัยพร อันทราศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๘
นางสาววนิดา นามแสงผา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๒๙
นายวุฒินันท์ ชิณฮาต

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๐
นางสาวศิริโฉม พิรุณย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๑
นายอรุโณทัย สอดตะคุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๒
นายโชติตระกูล เดชครอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๓
นายกรณิกา ศรีโยหะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๔
นายนิธิกร มูลสันเทียะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๕
นางสาวปทมาวรรณ จันทะเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวศิริญากร ช่างสากล

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๗
นางสาวสายฝน สารบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๘
นางสาวอภิญญา เถือนวงษ์จำ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๓๙
นายอภิวัฒน์ อนันทา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๐
นายอภิสิทธิ

์

กินารักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวอุทุมพร ขาลเกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวเปรมฤดี นาสุริวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๓
นางสาวกมลวรรณ นาสุริวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๔
นายธนพร ราชวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๕
นายธีรศักดิ

์

การภูธร
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๖
นายนันทวัฒน์ ภารพัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๗
นายมารุต ขำอ้วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวลักขณา ศรีเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงปพิชญา อำพล ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายไอศูรย์ จันทะเสน ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธนพล สิมลา ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงอุดมพร หาญวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงชยาดา บุญด้วง ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงวรินทร วงศ์คำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงอัจจิมา แซ่เตีย ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ตังกีรติชัย

้

๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๗ เด็กหญิงกฤษดาวรรณ
คงเอียม

่

๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงนพวรรณ คลังบุญครอง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภิรมย์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพชรพรรณ พิมพ์จันทร์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงจริยาวัตร กองกาย ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงศุจินธรา จันทร์เพชร ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงเมษิณี เจริญวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๔
นางสาวกฤติญานี สีจันทร์ปลิว ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงพรดุษฎีญ์ สุริยพงศ์พรรณ ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๖
นางสาวฐิติกา เพลิงกุณา ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๗
นางสาวศศิประภา ปานะโปย ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวพรธิตา มูลสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวธนพร ภูสำรอง ๐/๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ อุปแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิพรณ์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เถาว์วันดี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงวรัญญา สงตลาด ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผิวแดง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงอารยา นามวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงเพียงฟา หามนตรี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายพชธกร รัตนแสง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงบุศยรัตน์ แผ่นทอง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนิศากร เพชรลำ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงนันท์นลิน กอสุระ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงใบโพธิ

์

ศรีสว่างวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายนนทพัทธ์ บุตรโพธิศรี

์

๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงกรวิภา ปนะถา ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงอภิสรา กิจโชติทวี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงบัวชมพู กุนัน ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงณฐนนท โพธิสิงห์

์

๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงณภัชนันท์ โชคธนนิตินันท์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงบุษยพรรณ เผ่าแสนเมือง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงจรินทร์ญา จิตจักร ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอรประภา ศรีสระอู ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงจัสมินทร์ กอร์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงอริศรา หัดประกอบ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายนวพล ปญญาโส ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายอภินันท์ จันทร์ส่องสุข ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงศุจิณนา พัฒนะสาร ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายภากร เอกบวรวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บัวดง ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงนภารัตน์ ศรีพอ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงกานต์ชนก สีทองเกตุ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงรักษ์ติกานต์ ผลรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายจิรันธนิน นวลมิง

่

๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนธรรมา ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ มหาแสน ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายวัชรพงศ์ บุราณรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงธีรยา ศรีกะกูล ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงศตพร มูลมี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงหทัยกนก เนือยทอง ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงภาวิดา พันแดง ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๐๙ เด็กหญิงสุพิชญานันท์
แก้วสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงวรัชยา

ประเสริฐวรรณกิจ
๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงจันจิรา ศรีสารคาม ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงนุชนาถ ทานำเทียง

่

๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงภัศรา ทับจินดา ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงลัทธพรรณ กองสุข ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา คะสีทอง ๐/๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงพรชนก คะอังกุ ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายพันธกร ไชยวิชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายภูพาน อันทราศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์วัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงฐนิชา กีธันวา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ส่องแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงณัฐศิริ แสงภูคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ เสนาฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงอารยา ทานวด

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายกวีรัตน์ ช่างสากล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายไชยยศ สิทธิประภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายพงศกร ทองขัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ไชยแสนท้าว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุพุทธา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอัศฎา แข็งสง่า

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงกนกอร หงษ์ชารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงกัญญาดา เจียงคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงธนัท อินเทพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงภาวดี อันทราศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงวาสนา บุญหล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ชูพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยก้ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายกรันย์ ชินสีห์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายกฤษณะ นุสีวอ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๐
นายเจนณรงค์ สุริวงษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ผิวศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายดารากร สารบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๓
นายภานุเดช ขาวลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายวรนันท์ ทองเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายสวลักษณ์ คลังแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงกุลสตรี ไกรษรศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงณิชการต์ ส่งเสริม

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงปทุมพร เล่าทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงปนัดดา บุตรราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงรัชนีกรณ์ งิวฝาย

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงวาริดา ยันเสถียร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายกฤษณะ การะเกตตุ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายชนะภัย การภูธร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สว่างวารี  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูลายดอก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูเด่นใส

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายนครินทร์ ภูธาตุเพ็ชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนราทิพย์ บุญหล้า

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายนัดทพล นุ่นหลักคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงนิภาพร เหล่ามาลา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพรพิชิต ภูธาตุเพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายพรเทพ สินทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายสิทธิรักษ์ บรรณกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายอดิศร เมืองศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงอรอุมา ภูเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายเกริกศักดิ

์

เกตุบุรมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ พันธ์จ้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายธนโชติ อุคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายปรัชญา จำนงค์สุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายปริวัตร บุญประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงพิยดา แก้ววังวร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงวชิรา โกศล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายวุฒิชัย โพธิเหลือง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายบริบูรณ์ สายทองสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงปณิดา โพธิเหลือง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงพรทิพย์ คำลือชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๖ เด็กหญิงภัทธิราวรรณ
สง่าดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายวายุ ประพฤติธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายณัฐกานต์ บัวพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส มนัสโส

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงปาณิสรา เนืองไชยลี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายพัชรพล ช่างยันต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายสุรวุฒิ ศรีนวลจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงรัตนประภา ภวภูตานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายสิทธิโชค ดีกุดเรือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุภัคญาณี วงษ์ลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงสโรชา อุปจันโท

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายเอกณรงค์ ภูบุญอ้วน

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วจันทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงพาขวัญ ศิลปคิด

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายพิทวัส ทวิเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายรัตน์ชัย วงภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายวิศรุธ ศิริเนตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายศราวุฒิ ศิริพยัคฆ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายสิทธิชัย สอนดอนไพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงกุลสตรี สุวรรณเพ็ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายจิตติพงษ์ ภูสำรอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายชนชาติ จิตรจักร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงนภัสสร มุลตรีแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายนรากร คันธะรักษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนิลาวัลย์ พิทยาธรดรรชนี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงปทมาพร ภูพานไร่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพานทอง ภูจำปา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายภูวดล ทมทะวา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายระพีพัฒน์ แสนเมือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมิตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงศิรประภา คำเชียง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงศิรภัสสร วับคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงอภิญญา สิมลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายอรรถกร รักภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายเกรียงไกร ปลืมจิต

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงโยษิตา บุญนาค

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงวันเพ็ญ วังหาแทน

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงวันวิสา เหล่าพร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายศิรวุฒิ บุญตรีสวน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายสุรชัย แพ่งสองคอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงอารยา ไชยลุม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๗
นายทิวัตถ์ ศรีสมบูรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายปณณทัต ประจะนัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายศักดิชัย

์

สีละวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๐
นางสาวจารุพร ต่างใจเย็น

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๑
นายนิพพราช แก้วบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๒
นายวัชรินทร์ ชัยสงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๓
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สีละวัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๔
นายอภิวัฒน์ ใหม่คามิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงกมลวัลย์ จิตบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงกาญจนา ภูศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกาญจนา เนืองมูลเหล็ก

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงกิดาการ มาลาทัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงธิติมา บุญจูง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายธีรพงศ์ นำห้วย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ปยะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายบุญหลาย อรรคะเศรษฐัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงปภัสรา บุตราช

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงประภัสสร แก้วจันทา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายปราโมทย์ ภูภาษี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายปรเมศ นาที

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายภัทรพงศ์ พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงมณีวรรณ พยุงวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงวรนุช วงลุนลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรนุต วรบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เหล่าสะพาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายวันมงคล ปารชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงศวิตา คล้ายลำเจียก

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสันติภาพ สิงห์ปอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา กองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุจิตรา เหล่าโหล่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุชาวดี ไกรษรศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

บุบผา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนืองโพธิ

่ ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงอรณิชา ไชยภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงอ่อนนุช สรวลเส

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายเจษฏาภรณ์ สอนอำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงกนกพร ตางจงราช

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทศกรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงกิตติมาวดี พุ่มจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณเพ็ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงณภัทร ภูกองชนะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายทวีทรัพย์ เหล่าลือชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายธนากร ช่างสันเทียะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงธนารัตน์ เหล่าชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธรรมรัตน์ วงสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ขาวอุบล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงนัฐธิดา วงศ์รักษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงภิญญดา เหล่าก้อนคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงมานิตา แสงขุลัง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงรัชตสุดา ลิมาภิรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายรัชพงศ์ จุมพรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายสรวิศ วงธิสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุชาวดี อินทะคม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุนิสา พรมจมร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงอรดา ประนัดทา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงพรชิตา ละมุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี โพธิน้อย

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงธีราพร แสนวิลัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๑ / ๑๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงพัชรี สอิงดวง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายระพีพัฒน์ อันทะถา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงวริศรา สีหนาท

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุชานรี บุญเรืองศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายกฤษณะ ปองคำมี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวรายุทธ วงศิลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงวารินทร์ บุญเกิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงศุภธิดา ชมชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายสิขรินทร์ ศิลมงคล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงกิงกาญน์

่

รัดสีสม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายจักรินทร์ เหล่าคุณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายธนฉัตร สีเฉลียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงพิมลศิริ สีเฉลียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงวรรณิศา พุ่มทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายศุภวัตถ์ สุวรรณเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงปลายฟา พิมพา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงพุทธิดา เหล่านรสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสม่วงวิทยา วัดเสนานิคม  

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงชฎาพร เหล่าชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงชุติมา ภูสดแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงธันยธรณ์ มุลมิล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงพรนิภา ไชยบุดดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพศวีร์ เหล่าวงษี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายพันธ์วิรา คุณภู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงพิรญา บุญหล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสกุลรัตน์ พลเดช

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็ชธัมรงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เหล่าชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงกันต์นิษฐา ภูแล่นกี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายคณัสนันท์ พลเสน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายจีรพงษ์ ยอดเพชร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายชัยชนะ เหล่าจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงณัชนิชา หาญเสนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา ศรีสุนทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายณัธฐพล แสนสดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงทักษอร สุครีพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธงไชย ไชยบุดดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธนศักดิ

์

พรมหมืนไว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายธราดล พรมสาลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงธารธิตางค์ ปุราถาเน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงธีรดา ภาษี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธีรพล พลเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงนนิศรา ไทยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงนัฐชญา วิไลสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงประกายรัตน์

อินทร์ศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายปริชญ์ ศรีประทุม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงพรนภัส ชัยภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงพัชรพร พลศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงพัณณิตา นาที
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงพิยดา ภวภูตานนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงภทรพร เหล่ามาลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ ทัศดอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายภูริธัท เกษมจิตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงมธุรินทร์ เหล่าพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์รักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงสิรีธร บุติมุลตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงนำเพชร ภูชุม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงฟาใส จันทรประทักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายรพีภัทร พรรณรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะเลิง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุภัสสร จันทะเจียง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอนุธิดา บุญชะโด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายศิริพงศ์ โสภากุล

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายนันทวัส มาดมูล
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายธนสิทธิ

์

ธรรมรัตน์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอัญชลี นามคำมี
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงกันตินันท์ เสสันเทียะ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพันธ์วิสา อุตเทพ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา มุ่งลือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายทัตเทพ สีคร้าม
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงจิดารัตน์ มาลาหอม ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงชนัญธิตา แสงโคตร ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงชุติมา กางเกต ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชโลรัตน์ ซาฮาม ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายดนุเดช รัฐอาจ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายตุลาภัทร เมฆขยาย
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองสอาด
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีแป
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดรัง วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงณัฐพร ดวงจันทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายปริญญา วิชัยศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุธิดา คำโม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอรรถชัย ชมเชย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายชุมพร ชาดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายณัฐพล ภูด่านงัว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงปารณี เสกกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายมงคล แซ่พ่าน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

นาคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายศิวัฒน์ โยทาทูน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายศุภฤกษ์ โพชารี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายกระวีนา ตีนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุษบง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงกุลนันท์ จันทรเพ็ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกุสินรา สีสุวอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

บุษบง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายชัยรัตน์ พลสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ เทียบเฮียง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงมุฑิตา ทิพยเนตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายวรเมธ คูณขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายอภิชาติ ทุงฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายอัษฎา คำยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ไชยศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายโยธิน ปตพี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายคงศักดิ

์

วงชารี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายจิรเมธ สินเธาว์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายพันศักดิ

์

พรไตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายภัครพงศ์ พาบุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายภูวดล ก่อสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายมาโนช กุลวิเศษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาวัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงษ์ชารี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีมารักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายเลิศพิสิฐ มุลนี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงนภาพรรณ บุหรัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงกิตติกา พรมจักร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงกุลสินี หงษ์ร่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายจิตภัทร วังคีรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงณัฐริกา รัฐปตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงณัฐิภา วงษ์จันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายดนัย ศรีสัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงดวงพร สอนสา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ชะสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงรุ้งราวัลย์ ดงพระจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงศิริณธร นามเทียง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายสิรศักดิ

์

เหล็กเพ็ชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงอพิณญา โสรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงอารียา ทองเขียว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงอุมารินทร์ ตินนัง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายกีรศักดิ

์

แสนเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงฉวีวรรณ แตงมิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายปยะวัตร ชาวสวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ มาตรเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ดงพระจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายสิริชัย พลที

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงอภิญญา วันสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงวนิดา แก่นแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ใจซือ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๕ / ๑๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงกัลยากร กองกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงชดาพร โคตรธิสาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายชนะชัย ศรีสมบัติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงฐิติพร เขียวอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายทวิกานต์ สุริยะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงทิพวรรณ เพียเฮียง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงปฏินญา วรรณปะกะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ กมลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงรัตติกาล บุรีนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวรรณิภา ชัยหาญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายวิทวัส หินประกอบ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงศิริพร สีฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เตชะผุย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ปะนะทัง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอรจิรา เทียบแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงอารียา โฮงทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายเทียนชัย จันทรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสัง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงปารณีย์ เพชรบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายวสันต์ แทนน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงวิฐิติญาร์ คำสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายวีรภัทร ศรีคราม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอทิตยา โนนกำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายอนุชา ยอดไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงอรนภา ละอองเอียม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายอัฐวุฒิ ทรงพัก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงอาริษา ชาวกะตะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา คำสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อยสากล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงลาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงทิฐินันท์ เทพเภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงนภาพร สีเทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงประวีนา ศรีจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ภูคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงพัชรมัย ชินสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๖ / ๑๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงวรินทร รัฐปตย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายวัชรพล เจนการ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายวีรวัฒน์ มิปสชาลิ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา บัวผัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุพิชณา ทุมมาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุภาพร ใจทัด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายสุรเสกข์ ขันขวา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายอนุวัตร เถือนมิงมาตร

่ ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงอมรวรรณ โคคอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงเยาวลักษ์ เรียนรู้
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงพานทอง อะวิสัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายศราวุธ สีเสมอ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงรัญธิดา อาสาทำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงลลิตา พาทีรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ผิวขม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวกนกวรรณ จันสด
๒๔/๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๖

นางสาวละอองดาว พาระแพน
๑๔/๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๗

นายวสันต์ นันทะแสน ๕/๖/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๘

นางวัฒนา ภูปา ๑/๗/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๖๙

นายสุวิศิษฏิ

์

ศรีกุลวงศ์
๒๕/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทองห้าว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงจามจุรี จันทะพาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงจารุมล เสริมสาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายฐิติพัฒน์ แสนคุณเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชินกร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉยพลกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายนราธิป วงษ์สองคอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงปวีณา แดนพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงพนิดา ตาแสงสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายราชันย์ ศรีคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงลูกตาล วานิลทิพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงวรวรรณ ไชยมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ แช่มชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงศรุตา วงกาไสย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงอรปรียา หล้าคำสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงโสภิตนภา ถุงแก้วหงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงชนธิญา จันทะนามศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงจิตรา บุษบง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายวรพงศ์ โสภามาตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายปกร ทรงพัก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ภิรมย์กิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ชารี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงกฤษณา ชารี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฐภา ยางไชย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงปราญชลี คำทวี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงปานตะวัน หาหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงปาริชาติ ปุยปญจา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายพิริยะ สีม่วงงาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา เสนาฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ยาตรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายอนุภาพ ภูศรีนาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายธีรดนร คำชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ สีม่วงงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงศิริประภา ศรีความ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คำใจพูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายจิรายุ กุลาถาเน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์เทศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายธันวา รองศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำสา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงพิริษา ดงเสือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงฟาลิดา เปภักดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงภัสร สาราษฎร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายรพีภัทร แก้วกันยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายศุภกานต์ ภูจำปา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ขันทะชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงชุติกานต์ ทวยมาตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สาฆ้อง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สาฆ้อง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายธนพัฒน์ อัคลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ นูพิมพ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ม่วงเผือก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายพลกฤต แทนเภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายศาสตราวุทธ นูพิมพ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา นูชิต
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงอาภาพร เสนาฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงอินทิรา นูพิมพ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

นาราษฎ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายเจษฎา ชัยชุมพล
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายธนาธิป สะอาด
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงเพชรฎา พิมพิรุด
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ดีแหบ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงฐิติกาญจย์ นิลกลำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงศศิธร ฟนบ้านไร่
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา อะโน
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงกุลณัฏดา กลมเกลียว
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพิมพิกา ดีแหบ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงดวงกมล ใจแก้ว ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงยุภารัตน์ จอมคำสิงห์
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงจิราวรรณ รูปขันธ์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนำฝน ทาลาด
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงรัตนประภา เกียงยีหว้า

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายกิตติศักด์ สุโพธิ

์

๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายชัชวาลย์ อันทะลิต
๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายจุตุพล ทับอุดม
๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายธนบูรณ์ วงศ์สง่า

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายธนากรณ์ จินดารอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายภูมรินทร์ ทับสมบัติ
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายอโนชา ประมูลลคร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายอาณัฐชัย อาษาภา
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายธเนศพล จันปญญา
๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ คงแสนคำ

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงกีรติ แก่นจำปา
๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงจิราวัลย์ แกวขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกษมาลา
๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงชนภรณ์ วังคะวิง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ ไชยสงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงชไมพร รมสมบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงดารุณี บุญชู
๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงบุญมี บุญอิน
๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีแสน
๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สุหา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายศตายุ เกตุมาลา
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายณพสิทธิ

์

พํฒเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายธนวุฒิ มะยุระยอด
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายบุญส่ง ชินรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เดชศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายภูวดล พงษ์ศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายมนัส นินาราษฎร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายวีระพงศ์ พัฒเพ็ง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายสิทธิชัย ไชยปญหา
๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา เกตุวิลัย

๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงจารุนัน บุญนาน
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ ไชยสงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายนพรัตน์ เกตุมาลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงปนมนัส อันทะลิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงปยะฉัตร พานพิมพ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรรณภา ชินเวช
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงสุพรัตรา พาพอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงแสงระวี ตะนัยศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุดชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายธนโชติ กมลนาวิน

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงกรวรรณ ไชยสงค์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูพานใหญ่
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงอภิสรา รุ่งเรือง
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ ตะนัยศรี ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายภูรินทร์ รักษาภักดี
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายพุติพงศ์ คอนนาสี
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แสงภูคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายจักรภพ สิงโสภา
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายกิตติภูมิ ทองภู
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๐ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงกมลชนก พลสาลี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ แก้วก่อง
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงเกศกนก วันทาแท่น
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายปยวัฒน์ จันปญญา ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายกันตพงศ์ นามรักษา
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงมัลลิกา อุทัยบาล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงอัจฉรา ไชยปญหา
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายอิทธิเดช โยชพนัด ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ภูวา
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายวีรภัทร แก้วก่อง
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายศุภเสกข์ ประทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงแพรไพริน ภูสีฤทธิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงประภัสสร คำสีโห

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายสิทธิชัย ภูวา

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีปจฉิม

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายอภิชาต ฉายาพัฒน์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐพล สิทธิดา

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายวรชัย พิมณะวัน

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายเศฎฐวุฒิ ศักดิประเสริฐ

์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงกฤษญา น้อยเสนา ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงพิริสา ทับธะมาตร

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงราตรี รักภักดี
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสนิตา เสนาคุณ
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกิตติภพ ใจมานะ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ พลเสน
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายธนากร โสมมะวัด
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ คลังชำนาญ
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายนัทธร บุญบุตตะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายชลทิชา ตะนะสอน ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายบัญชา ไชยสงค์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายจักพรรณ ผิวนวล

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายเสกสิทธิ

์

ภูสีฤทธิ

์

๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณพฤติ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายวรธรรม จำนงพันธ์
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายปติมน ภูสีฤทธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสรณ์ศิริ ปองปา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสิริวิมล เหมือนสิงห์ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ปาแดง  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๗

นางสาวสายฝน วงชารี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย โพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีโชค
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายจตุพล เพียงเกต
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงเปรมศินี นวลภูมีวัน ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๑
เด็กหญิงพรประไพร เคางาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วัดระดม ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงวรัญญา แก้วรังษี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงนภาพร ลาวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายธนกฤต พิมโพนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงวนิดา แผลติตะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงพรรณศิริ พานวงค์ ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงภรณ์ธิชา เคางาม ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายศุภจิตร เรืองศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายสวราชย์ จันมณี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุก้อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา โสภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงอรสา อาระหัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงอารียา มูลกันยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๕

นางสาวเนตรนภา ทองอ้วน ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๖

นางสาวปยาภรณ์ บุญยะเพ็ญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๗

นางสาวพัชราภา พูนพุทธา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๘

นางสาวยุพารัตน์ ศรีบุญเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๔๙

นางสาววริสรา ทักษี
๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๐
นางสาวสุดารัตน์ ขออ่อนกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๑

นางสาวศิริพร อุทัยแพน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๒

นางสาวสรินดา อุทัยเรือง ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๓

นางสาวกาญจนา ไชยปญหา
๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๔

นางสาวบุษกร ไชยลือชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาวมนต์นภา ผาไธสง ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๖

นางสาวศศิวิมล ไชยสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๗
นางสาวเบญจวรรณ นาจำปา ๑/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๘

นางสาวเมทินี เสาสมภพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๕๙

นางสาวสุพิชชา พรมโชติ ๔/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๐
นางสาวกุลลธิดา เพียงเกตุ

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๑

นางสาวกุลสตรี โชติรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๒
นางสาวเมย์ศญานันท์

อนุอัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๓

นางสาววรรณา ศรีธรรม ๒/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๔

นางสาวกานดา นนท์มุลตรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๕

นางสาวนิภาพร โคตรใต้ ๔/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๖

นางสาวกัญญานันท์ วัดระดม ๔/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมิตรภาพ วัดบ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงวรัญญา นันตะนัย ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ทำสุนา
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงพินใจ ขันอาสา ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ จาดสกุล

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทะโภคา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายยูเรนัต ไชยชาติ
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายธนพงษ์ นันตะนัย ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพรพิมล ทับสีรักษ์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสุจิรา เรืองักดิศ

์

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงชลธร โบราณมูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวัฒนา ค้าสุกร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายภัทธพล โมฆะรัตน์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ หอมถวิล ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายศักดิชัย

์

ไกรรัตน์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายณัฐดนัย ลำเลิศ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงสภาภรณ์ สาระบุญ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงพิมลพร การะแสง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงปวีณา โสภารัตน์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงจิตตรา รัตนวรรณ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๖

นายประหยัด คำแก้ว ๒/๘/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองบัว  

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายวันดี สารสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายศิรณัฐ แผนใหญ่
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายวิชญ์พล ปานมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายรุ่งเรืองชัย กัตโร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายกฤษฎา นุสนทรา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พะยุพัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงฟาใส ชุมพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงสิรินญา สุโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงกชกร สุโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงวรรณภา วิริยะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายนันทกร ลาดโคกสูง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวรรณิกา เทศเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายลิขิต อุเทน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธนากร อะเวลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญหน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงโทโพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภู

่

เหล่าจัน

่

 

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงจารุมา สุ่มมาตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงจิริยา ดีด้วยมี

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงฐิดาพร ศรีโคตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายนัธวุฒิ บัวงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงประติมา ดวงสุริยเนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงจิราพร สืบสังข์

๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปยพร เวียงผดุง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายชินวัตร พิมพารัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงจิรชาดา ศักดิหารอินทร์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงทราภรณ์ ทัพพิมพ์ไสย
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๓
เด็กหญิงนันท์ชภรณ์ มาสา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายดลดนัย โคตรชาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ นามโล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงรุจิรา กุนันท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิขี

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงเสาวณี ถาโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายสรวิชญ์ ไวสาหลง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา ศิริบัติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายชยาภรณ์ นิละดาห์
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญมีมาก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงทานตะวัน วงศ์ภูธร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงธนัญญา วิชัยวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดวงมูลลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงศิริกัลญา ดวงมะฮุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงอารีรัตน สีเทา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงอรอุมา สร้อยเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายธีรพัฒน์ มาตตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สีเห็มทอง

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงชนิดาภรณ์ จำป

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายไตรภพ ศรีทรงฮาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายสุกำพล ปอมอาษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายเจนภพ ตะพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงกฤษณี สีสาวงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐพล โวลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงชนาพร วรโคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงณัฐชา ถาปราบมาตร์
๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงนันธิตา ดวงตรีมูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายนวดล ถาเรืองโคตร

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายปธานิน สีดามาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพงศกร สีอุตตะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ โคตรแทรก
๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงนริศรา ราชดา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงสิริปรียา สาพิมลาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี หลาบนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภาทิพย์ แสงสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายธนพงษ์ อาจสาสิงห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงกฤติยาพร ศรีภานุกูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงขวัญธิดา สีสมร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธิติมา สีจันโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายภูวนาจ โม่นอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงกนกพร มีสนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ลาเวียง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปรียานุช รัตนวงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงภัทรรียา นครแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวารตรี สีเนหะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชินแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงวงษ์วิลาส วาดวงสี

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ กาญจนสุวรรณ์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงมนัญชนก ภูเลียนสี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอทิตยา ขันธะวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายณัตฐพงษ์ เดยะดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายยุทธชัย หาบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ แสงจันดา
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายณัฐรัตน์ ฉาวกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงครีมาภรณ์ สุริวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายปกรณ์ อารดร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายพีรเชษฐ์ เถาศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริบำรุง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แดนแก้วมูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายกิตติภูมิ พาราศี
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายทวีสิน ประทุมมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงกุลจิรา สีเทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายพัทธพล ทัพมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงจารุวรรณ จักรเพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงรวิพร เทียงโงก

่

๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ใจผ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายอิสรา ทาบทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงวริศรา วงษาวุธ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แดงน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายมนัสศักดิ

์

กันยาเถือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงอัศษมา ชินชู
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย พลตือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอรพิน บุตกง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายอนุชา แพ้ภูเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๘๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สารบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงพรพรรณ ปานดำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายจิตรภณ หล่มศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๒

นางสาววันวิสาข์ ไวบรรเทา
๓๐/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๓

นางอุไร รัตวัตร์
๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวทศพร ภูวาดสาย
๑๙/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๕

นางสาวเครือวัลย์ อุทัยอัน
๑๒/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๖

นางวิเชียร สิทธิจันดา
๐๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๗

นางเพ็ญศรี ปุริศรี
๑๘/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๘

นางนารี มณีโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๕๙๙

นางจิราพร จันทร์โฮง
๑๗/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๐
นางพัฒนา สืบเมืองซ้าย

๓๑/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๑
นางมลิวรรณ ศิริสมบัติ

๒๐/๐๗/๒๕๐๙
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๒
นางธัญจิรา ศรีพารา

๑๘/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๓
นางสาวสุภาพร ดวงแพงมาตย์

๒๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๔
นางมัทนา อามาตร์

๓๐/๐๕/๒๕๐๗.

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๕
นายประยงค์ ศิริทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๖
นางสาวศุธิภรณ์ ละมุลตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๗
นายภัควัฒน์ เมืองมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๘
นางสาวสุจิตรา โพธิเกษม

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา นาคครุฑ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงธนากรณ์ สีหิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๑

นายอดิศักดิ

์

โสกามาตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงอลิษา โสภามาตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายธนพล พูลศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญครอบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุนทรพิธ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงสินารักษ์ แก้วนิล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงทิพวรรณ กระจ่างจิตร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงวิชุดา ศรีชินเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายธีรภาพ บุษบง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ศิริมาลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิตอง

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายฉัตรชัย ทองมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา สุวรรณลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงลูกนำ สนันดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงประภาศิริ เจนการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ วงศ์ทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงนราพร อุสาพรหม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์งาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงเจตสุภาพร ศรีทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงอธิชา อ๊อดสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายปรัชญา ดามะหาด
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายพุทธิพงษ์ สุภาวหา
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายมนทกาล โนนทิง
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายเมธี ศรีพรมใต้
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายวันชัย ทุ่งลาด
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายวิทูลย์ จันทร์ประหยัด ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ พูมเกษม
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายศุภชัย แก้วกาหลง
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายสรยุทธิ

์

สายจำปา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายอัครพล สายธานี

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงกษมา โลเชียงสาย
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกัลยากร โททำ
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงเกตุกะรัต นาวงศ์วิเศษ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจินตหรา พะเลียง
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ โยเหลา
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงผกาวรรณ พลเวียงจันทร์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงพรไพลิน นองเนือง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ราชดา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ บุบผานัง

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี จูมวงค์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ช่างเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๒
เด็กชายกฤษฏ์ชโนดม

จิตรพรมมา
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายโชคชัย แสนงาม
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบัวลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริวงษ์จันทร์
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายธนากร สิทธิชินวงษ์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววิเศษ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายวิชานชัย ศิริธรรมมา
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายอดิศร โททำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงชนาภรณ์ แสนงาม

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงมาลิกา ขุนประดา
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แดนชัย ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายกิตติภพ ทรัพย์ชุมพล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายเกษฎา ศรีวังพล ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายชัยนาด ฤทธิยา ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สียา ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ สิทธิชัย
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายศุภชัย บุญยัง
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงกาญจณา ภูมิดรสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ระดาพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงณัชชา เธอเมืองปก ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงวิดาวรรณ อ่อนบ้านแดง
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายเกษดา มีมาก
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายทักษิณ นามบุดดี ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงชนม์นิภา คัชเขียว
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงยุภา พลเสน
๑๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเศรษฐา
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงสิริพักตร ศรีทองนาค
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ ภูคำกอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายกานต์ดนัย เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ พรมศาสตร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ ผ่องแผ้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายจักรินทร์ จันทรบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายชญานิศ มงคลสูง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายปวริศร์ สีสวาท
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายภานุพงษ์ โปร่งจิตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายมานพ ภูนาสูง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายวิทวัตร ปนะถา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายวิระพล จันทะรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายวีรภัทร โตทิม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายอดิศร สีดาคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณปา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงณัฐวุฒิ สีทะโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายยนต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงรพาพร ศิริขันธ์แสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวริศรา ภูโส
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงอรุณรุ่ง ถาเกตศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอาภัศรา เภาพิลาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายกวีวุฒิ สีเมืองแพน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายเฉลิมเกียรติ คำหงษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายพงศทร พุทธสะท้าน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายอดิเทพ จิวเข็ม

๋

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำหงษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายอิทธิพล แสนอินเฮียง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายวรวุฒิ นาชัยบูรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ สาโสก

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองเงิน
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายชาคริตส์ วงชารี

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายณัฐภัทร สายทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายนฤพล รักษาภักดี ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายนุติพงษ์ แสนมาตย์
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ สุทธิขันธ์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายพิพัฒน์พล สุธรรมราช
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ วรจิตร ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายโภวิน เรืองธารา ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายวชิรพงษ์ คัทสิงห์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

อุทาทัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายวัชรพล บุญเรือง
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ศรีพลแท่น ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายสราวุฒิ บุญมี

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ อุปพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงชลกานต์ ศรีสมบูรณ์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ศีจันสา
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงรัตวัน ดีโม้
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงวนิดา แสนมาตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงสุปรียา จิตอารี
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงอารยา สียาโง
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายธนกร แซ่เฮ่ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายคฑาธร อุดมวิทย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายจักรพันธ์ สีลาบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายนราธิป แสงบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายรัชภูมิ คำหงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายวีรเทพ รัชมาศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายอาทิตย์ กาสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๕
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ดายใหม่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายธนภูมิ สุวรรณคาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายวีรภาพ โกวฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศิญามล แก้มทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา เปม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เหินสว่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทิพย์ประสงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงจิรดา คำภาบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเปยง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงปยะดา พิมพ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงปยะวดี สุระรัศมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงภริตา คำภาบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลรักษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกาญจนา หอมพิสัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สมร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา แดงชาติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายวิชิต คุ้มหมู่
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายยศสรัล เทียงลิม

่ ้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายธนพล สุภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายคชสาร เพ็ญโคกสูง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงอังคณา ดวงภักใต้
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายภูวิวัฒน์ วาทโยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงตระกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา บรรณวงษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงนันทิยา โตศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงกรณภา สีนัดยก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงณัฐมล ไปแดน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงช่อลัดดา แถนสีแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายเจตพล พงสุพาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยโกสุม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เถือนหงษา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายคมชาญ มาลาหอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายเจษฎาพร วงศ์ภาคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายเชษฐา สีคำอินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๖๙
เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีพาบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายวิทวัส วงศ์ภาคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ รัตนวีระชน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธิติธนบดี ศรีโนนคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา น้อยตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทียบฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงวรรวิษา หงษ์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงรสสุคน แสงสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงชนกสุดา กุดราษี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงชลิดา วงษ์เสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงวิภาดา ทวิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายชัยนรินทร์ อันหนองกุง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

พิมพ์ชารี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายพิทยา ดาพะโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขันแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๔
เด็กชายประกายสิทธิ

์

ภูจำนงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ พิทักษ์นิติกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายวีรภาพ เจริญใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงแพรวา สุรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงนันธิชา แสนภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอารยา แสนภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงอทิตยา สาเกตุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงระพีพรรณ สีเห็มทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงอริสรา ราชโคตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วรลักษณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อันหนองกุง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โททำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงอรัญตญา อรรถเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงพัชรพร ชูปาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ดาเคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ พิจารณ์วณิช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายกิตติกร ศิริภูธร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายวรายุทธ ไสยาศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายชัยมงคล สีเห็มทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายจักรรินทร์ ทับวิชิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดียะตาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายจารุวัฒน์ สุทธมาตย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายวรพงษ์ อุดม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายศุภกร กรมน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงปยะฉัตร เชาวน์วนากุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงวาณิชชา สีจันหล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวรนิษฐา เมืองสุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา แถมโฮง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีเฮือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงโสภิดา ศึกสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงทิตยา สำมะโย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายธัลดล เชาวน์วนากุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายศักรินทริ

์

ครุฑรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ศิริภูธร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงจิรปภา ศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถุงอินลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงปาลิดา แสนงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพิมพิไล ดวงก้อม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวรวรรณ ละมลตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ถาเกตุศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสรัญญา เกตุเสนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงคำภีร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงอังสุมาลิน ธรรมวงษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายกลทีป สุระทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายชุติมันต์ คำภิละ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายธวกร รุ้งรามา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐพล แสนสุด
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๓
เด็กหญิงฉัตรวรินทร์ พิทักษ์วาป

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ถมภิรมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอดิศา สีมูลมาตย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงธนัชพร โสภาวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงปนัสญา จันทมุลตรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงรพีพรรณ แสงโคตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงคลีพัตรา ยาเย็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายสุรสีห์ จันทวี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงกาญจนา สุสวดโม้
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงจิตลดา สุวรรรภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงสุพิธฌาย์ แอบอิง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพิจิตตรา แสงตารัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพัชรี สีนอเนตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงโสภาวดี สาสีทะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงอภัสรา รักษาเคน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

ศรีวงค์แก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุนิษา เพียโย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายปรวิศ สีนอเพีย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงอภิญญา วงษาวุธ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงเครือมาศ ภิรพากย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงรมิดา โนวังหาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิราลักษณ์ โคตรภูธร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายฉัตรมงคล เสนาอุดร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายวณัฐพงศ์ ดวงปาโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายสรวุฒิ คำบา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายอำนาจพล แก้วอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงเมศิตา สาวิกัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงมาริสา แสงสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายกฤติน ดวงบันเทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายอัครเดช สีนอเนตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา นาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธุชิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายสุชาติ ศรีกันหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงวรนุช สิทธิขันแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวรรา พิณเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงจรุณี สารธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี สร้อยอัว

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายโตมร เยาะสูงเนิน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงมธุรดา แสงสว่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงกัลยากร ไชยพิเดช
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายภานุกูล แก้วลอย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๔

นางสาวเปย ศรีพุฒฑา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๕

นางสาวจุฑามณี เปลียนศรี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๖

นายอาทิตย์ ศรีพุฒฑา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงศิริกัญญา พุทพิลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายจิรภัทร เปลียนศรี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายธีรยุทธ พรมราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ยะติพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายสุริยา แสงทามาตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภิรมย์ราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายภูมิภัทร โพธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายทัศนะ มาลาโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายรณชัช ฤทธิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ขวัญเรือน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ถมภิรมณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์เนตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุภัสสรา บุตรยะรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

วัดม่วงใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายกรวิชญ์ สีเหลียมงาม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ พลมุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายเพทาย คิดดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายกฤตพาส นามวิชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายศราวุฒิ เถือนฤาชัย

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายพงษ์ภาคิน ดรจันทร์โคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธราธร สีมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายกฤษณ์ดนัย บุญหลักคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายอนุชา เกตุเสนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายภัทรพล ทองเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายภัทรพล ศรีแก้วนิตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายพงษ์ศธร ผาบจันดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายนรพนธ์ โพนสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เทพวงษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายโกสินทร์ สีลาคม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงศิริพร ไชยนาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงปยะฉัตร แจ้งสิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงอภิสรา ศรีแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงมินตรา เกตุเสนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงขวัญใจ ดวงทาวัง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงพิชชญา สีมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงนิภาพร ศิริทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงภัทราวดี เพชรชารี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงพิยะดา เดชยศดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงอุมาพร สุริวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงวริศา ปอสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายเกรียงไกร ดวงติบ

๊

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สีอินทร์มน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายสุรเดช นันท์ธิจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงจิราพร มุลทา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ เถือนแสง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี ดวงทาผิว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มิงมาตร

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงอภิศักดิ

์

ดรบุราณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายวรเทพ วรรณวิโรจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ดรมุ่ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หมีกุละ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายกฤษดา สุขแสวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายคชสาร เค้าเหลือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ทานาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายศุภชัย พลายงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายสิทธิพร มาลานิยม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายคีตภัทร บุตรจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายจีรพัฒน์ มุงคุณมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หงวนศาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ ธรรมสิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิอุดม

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายเดชานันท์ สร้อยสงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดรมะโฮง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายโยธิน ศรีบุตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายพีรติพัฒน์ ภูพันนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพัฒธรี โพธิรินทร์

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงวิจิตรา อรุณฉาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีลาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงกุลนัส คำฝอย
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงจิรพรรณ ดวงทานิล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงทวินันท์ ไชยหมือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงเพียงทอง มาติยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ มัตตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี บุญจริง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพรรณภษา ศรีหาบัตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงอินทิรา เกิดบ้านเปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาโงกโป
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธนากิจ เนาวะสี ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๕
เด็กชายพงษ์ประภาส โสภา

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายพีรดนย์ ศรีนามพิมพ์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายสวัสกร เดชดา
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายสุชาติ สารนัน ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายธัชวรรธน์ โพโน
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายอาทิตย์ ดาตุ่ย

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีลาโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงตรีดาว นนทะนำ
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงนิสา ตันภักดี
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงนุสบา ไชยเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุภาพร สุพลนิวงศ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงอัตธพร พาโนนเขวา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงเอมมิกา เพิงจันดา

่

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายรชานนท์ พรมสิงห์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายวุฒิชัย ดรชานนท์
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายโชคบุญมี ดรละคร

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ โสภานะ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร พระเรือง ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงปยดล ศรีนวลจันทร์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงชลิดา เพชรเวียง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงธิยาพร ศิริจรรยา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงภัชราภา สาธิต
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา โททำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๘
เด็กหญิงรัชติมากรณ์ สมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงพิยดา นาสำแดง ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงนงนภัสษ์ ศิริกันยา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงบุลจิตร วิเศษนันท์
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกุง วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายวีระชัย คงวัน
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ หนูมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ลือหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา เปยกสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงกัญนิกา สิงห์สูงเนิน
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงบุษบาวริน ฤทธิยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงพรรณฤดี มุ่งอุ่นกลาง
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงอนุธิดา ศรีษะเกตุ
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายวสุพล สารวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงวิภาพร เรียนชารี
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายภูชิต ศรีเทพสวด
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงบุศรา แสนหานะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายศรายุทธ ดรบุญล้น
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายยุทธพงษ์ กุลมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธนพล ไชยแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายธวัชชัย สมเสนา
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายพลทัด ถุงสมบัติ
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อันมาก
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายวัชรชัย บุญหาตา

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายรพีพงศ์ กินาบุญ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายพิพัฒพงษ์ ศิริหลวง

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายอภิชาติ อุปรีย์

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงศุนิตรา พลแสน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงพลอยชมพู ศิริวงศ์นาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงนริสรา ตันภักดี ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ จ่าเคน

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงระเอียด ดอนบุรมย์

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงนันทวรรณ แก่นทอง

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอารีญา ตันภักดี

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายศราวุธ พรมบุตร

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายศุภัช สายสุด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

สีน้อยขาว
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายชิติพัทธ์ ทศทอง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายเจษฎา เทียบแก้ว ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายธนพัฒ ศรีทะโคตร

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายอภิชาติ สุดธามี

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายพันธการ ไชยสีมา

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายพงพิพัฒน์ วงศ์ประเทศ

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงปยะนุช ศิริสม

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงทิติยาพร ดรนาม

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงศรารัตน์ อันมาก

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงเครือฟา ไทยอ่อน

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยแสนสวด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุภาพร สายสุด

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงนิศรารัตน์ พลทสี

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายอภินันท์ สายยุด

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายธนภัทร กินาบุญ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงภาพพิมพ์ จันทะวงษ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๐ เด็กชายประพรรณโชค
ลาบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายวรวุฒิ เดชแพง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีทะโคตร ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมดอนกลอย

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายสหรัฐ ศิริวัฒน์

๒๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายสยัมภู พลบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายเจษฎา เชือบัณฑิต

้

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายเทวราช สายสุด ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ เปนมิตร

๒๙/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงดารุณี กุลมร

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุนันทนา บุญหาตา ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงขวัญจิรา นามโฮง

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงวรณี เวียนเวช

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงประพัชรา ผิวแดง

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงศศิธร เรืองเดช

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุระภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงเจตสุภา บางสา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายธนากูล พระโพธิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายธนวัตน์ ไชยนาค

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายกฤษกรณ์ เวียนเวช

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงสุญาดา แย้มศิลา

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงอรัญญา มาศยะ

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงภัทรียา บุญศรี ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุภาพรรณ อินทะสร้อย

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงกรกนก สีภักดี

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๙ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงณัฎฐริกา แก้วคำใส

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงกัญญาวีย์ เวียนเวช

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงฌลรุจี พะหันธงชัย ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังโพน วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายชัยยา ศิริธรรมจักร์

๒๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายสุนันท์ สีจันทร์แพง ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายอดิเรก วงศ์ฉวี ๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายคี ซุน อึง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายพีทภัทร เตชะสา ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายศุภวิช ยาสมุท ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงกิตติกา นาบง

๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงณัฐวดี แก้วจันลา

๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงตะวันวาส ไชยนารถ

๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ โพธิโน

์

๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงสร้อยสุดา พิมพิเสน

๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงอริสา โสละหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงอวิสา พรรณา ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงอรพรรณ ดรหลาบคำ ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายจตุพล จันทะชา

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายจิระวัฒน์ ศรีเศรษฐา ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายชลกานต์ ศิริอุเทน

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายทักดนัย กิจจรัส

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายทักษิณ สีลาโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายธาราธาร สีละ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายนิติภูมิ หารทะเล

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายนิธิภูมิ ครองพลขวา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายบัญญพนต์ อ่อนสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายภัคพล พิทักษา

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายภานุราช พลหนองคูณ

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ แถมไสว

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายวรรณวงศ์ บริบูรณ์

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายวัชระ เดชมาลา

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายวายุ แพงเพชร

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายวีรวัฒน์ โตทิม

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายศรศักดิ

์

ดรนาม
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายศุภฤกษ์ บุญไชยโย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๐ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายสุรเดช ดรปดสา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายสุริยะ ระษารักษ์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงกวิสรา สุวรรณดี

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงกัณฑรัตน์ แข่จะวัด

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ อายุยืน ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงณัฐริดา ศรีทะโคตร ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงณิชกานต์ พลตรี

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงนิรุชา มิตตะตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงพรรณพษา รังมาตย์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงพันธ์ฤทัย คณะพันธ์

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงพิราภรณ์ เชือผกา

้

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงมัชฌิมา ต่วนชะเอม

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงลลิตา บรรทร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงวริษรา คุณแสง ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงวานิชญา ด้วงจอกนอก

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุขประทุม

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงสุวนันท์ คันธิบุตร

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงอุมารินทร์ พลจันทร์

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายกฤษฏา ปสสี

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายขวัญเมือง ต่อยนึง

่

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายจักรพรรดิ วันจงคำ
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายโชคชัย ดรแก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ว่างแสง
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายทวีวุฒิ ด้วงพรม ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายธนากร จันทร์เทพ
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายธันยบูรณ์ จงพิมาย
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีอุดม
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายนนทการต์ สุทิพันธ์
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายปดลเดช สายหยุด
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายประชาสิทธิ

์

ดรสีเนตร
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายพงษ์ศิริ ชานนท์
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายพันธกานต์ ด่านซ้าย
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายภากร สุวรรณโสภา
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายภานุ ศรีคำบ่อ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายภานุศิลป อันทะรินทร์
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายเรืองเดช ถุงสมบัติ
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายลภัส ดวงขุนลา
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายวันเฉลิม คุณแสง
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายวายุ ศิริธรรมจักร
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ ดรวิชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายสุพจน์ ทองทุม
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายอนุภัทร นิรงค์บุตร
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายอุเทน ละติวงษา
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายเอกพล โพสุการ
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงกรกนก แหล่ปอง ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาอุ่น ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงกุลรดา ยาสิงห์ทอง
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงขวัญฤดี อุนสืบ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ใสวันหวัง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงชนาพร วิบูลย์ศิลป

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงญาดา ศิริธรรมจักร ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นุสีอัน
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีพล
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงทักษิณา ดรหงษา
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงทานตะวัน ปานชืน

่

๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงธนัชพร สุขยีดา
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงนนท์ธิชา สีคำบ่อ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงนภัสพร นามมุงคุณ
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงนัฐพร คงเกตุ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงผุชญาภรณ์ ศรีนามพิมพ์

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงพรทิพา ดรโท ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงพิรดา สมพิลา
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงมณฑิตา โททุโย
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงมีนา ล้านแสน
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ตูมนอก
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงศิรประภา ศีละพันธ์
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงสาวิตรี ภูผาณี
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุธาทิณี ศรีสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุนิฐา พันตุ้ย
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุภรัตน์ ด่านซ้าย

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงหฤทัย พะเลียง
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงอริสา พิมลนอก ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอุ้มบุญ จอกทอง
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายกิตติภูมิ ดอนมาตย์
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายขจรเกียรติ ดวงแก้ว
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายจารุชัย สาโสก
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ค่าเจริญ
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายฉัตรฐพร แก้วดอนหัน
๑๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยมูล
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายชินกฤต ดรพรมยุ่ง

๑๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายชินวัฒน์ สีสาโหล่น
๒๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายชินวัตร พิเมย
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายชินวัตร โคตรบุญเรือง
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีเจริญทอง
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายณัฐติชล หวังแววกลาง ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ ประทุมมาลา
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนกฤต งามพรม
๑๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายธนากรณ์ จันทรัตน์
๑๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ซุยลา
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายธีรพัฒน์ สืบมา

๒๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายนครินทร์ นิละเกตุ ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายนรินทร์ทร ดรลุนวัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายนฤบดี ตะนะสอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายนาวิน เดชมุลตรี
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายปาณชัย สีแก้ว
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายปารเมศ สายสุทธิ
๑๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายเปนไทย ตะนะสอน
๑๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายพงศธร ศิริธรรมจักร์
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายพรเทพ ทองปลิว
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายภานุ ดาจิม

๒๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภูวดล ทับวิธร
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายยุทธชัย ดรปราบ
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายยุทธภูมิ ดรปราบ
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีสมัคร
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายสุรเดช แก่นวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายอนุวัตร พละมา
๒๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายอโนชา อุดมวิทย์ ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายอัครเดช ติดถาพันธ์
๑๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤทธิแผลง

๒๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกัลยา รอดอุตม์ ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงจิรารุพรรณ หารทะเล ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชมพู

๒๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึงนำ

่

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อดินันทชัยกุล

๑๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงนิตยา รัดสวนจิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงนิยาภรณ์ ทับปดชา

๑๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรีโพธิอุ่น

์

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงยุพาภรณ์ ดีเจริญ

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงละลิตา ออมทรัพย์

๑๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงวรรณภา ดวงแพงมาตย์

๒๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๑

นางสาวศิริวิมนต์ ศิริยะมาตย์
๑๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงสิริภาพร ศรีโคตรลิตร
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา พัดริม
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา ช่างเรือง
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงสุธาสินี วีระกุล
๒๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงสุนทรีรัตน์ ภูนำเสียง
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ดรปญญา
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุภาพร บุตรราช
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงโสภา สีทน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงโสภาวดี ศิลปชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงหทัยชนก สังสิมมา
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อนุสัย ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงอธิติยา เรืองศักดิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองนรินทร์
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงอรัญญา ติวเรือง
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงอารยา ศรีเนาเวช ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงเอลียา สือแสงทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๘

นายกีรศักดิ

์

ดวงอุทา
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๒๙

นายคฑาวุฒิ ฤทธิตา

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๐
นายจักรกฤษณ์ มูลโพธิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๑

นายชัยวัฒน์ ถุงสมบัติ
๑๘/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๒

นายเชิดพงษ์ วราโก ๗/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๓

นายณัฐพงศ์ สุทธิพันธ์
๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๔

นายณัฐวัฒน์ แสงวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๕

นายเดชา โสระสา
๑๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๖

นายธนากร สุทธิเลาะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๗

นายนครินทร์ คำทิพย์ ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๘

นายนพฤทธิ

์

วงษ์เบาะ
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๓๙

นายพงศธร แก่นพิมพ์
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๐
นายพงษ์พิสิฏฐ์ ดรเขือนสม

่

๓/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๑

นายพัชรวิชญ์ แก่นพิมพ์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๒

นายวัชรพงศ์ ดรชาดา ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๓

นายวัฒนะ ศรีไชยแสง
๒๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๔

นายวิทวัส สีขวาพา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๕

นายวิโรจน์ แก้วหนู
๓๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๖

นายสราวุฒิ บุตรวงษ์
๒๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๗

นายสุรดิษ จิตรัมย์ ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๘

นายอภิสิทธิ

์

สีสวด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๔๙

นายอรรถพล โอนสันเทียะ
๒๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๐
นายอัคพงษ์ พลรักษ์

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๑

นายอาธิพพันธ์ ศิริสม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๒

นางสาวกฤษณี กสิกรรม
๑๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๓

นางสาวกุลสตรี วงศ์สุรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๔

นางสาวเกษราภรณ์ ทาระมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๕

นางสาวจิดาภา เพ็งคำปง
๒๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๖

นางสาวจิราวรรณ หัตถสินธ์
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๗

นางสาวชฎาพร ถุงแก้ว ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๘

นางสาวชีวาพร สิริแก้ว
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๕๙

นางสาวดวงกมล เทียนคำ
๑๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๐
นางสาวธิติมา ดวงปาโคตร

๑๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๑

นางสาว นส.ศุทธินี ทับลา
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๒

นางสาวเบญจมาพร ชนะบัว
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๓

นางสาวปนัดดา นวลสำลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๔

นางสาวปริญญา ชัยนาท
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๕

นางสาวปรียานุช แสนพงษ์
๑๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๖

นางสาวปยะดา มาวงแหวน
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๗

นางสาวผกามาศ สารนัน
๑๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๘

นางสาวรัตติยากร ศรีพาบุญ
๒๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๖๙

นางสาววชิราภรณ์ ศรีชนะ
๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๐
นางสาววนิดา เจียมใจ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๑

นางสาววิรดา พะเลียง
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๒

นางสาวสมิทธิดา นารินทร์ ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๓

นางสาวสุพรรษา สุนทรพิษ ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๔

นางสาวสุรภา จันทะคัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๕

นางสาวอมรรัตน์ ไปปา
๒๓/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๖

นางสาวอรทัย สมไพร
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๗

นางสาวอาทิตยา ถานมูลแสน
๒๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๘

นางสาวอาทิตยา ร่มเย็น ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๗๙

นางสาวอาภัสรา กองเกิด
๒๖/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๐
นางสาวอารียา พรรษา ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๑

นายดำรงศักดิ

์

สีลาเคน ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๒

นายนนท์วัฒน์ สายจำปา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๓

นายภาษกรณ์ งามพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๔

นายมารุจน์ ต่วนชะเอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๕

นายรักชัย นนทะนำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๖

นายฤทธิเกียรติ สุทธิขันธ์ ๗/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๗

นายสุทธิพงษ์ สมศรี
๑๒/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๘

นายอุทัย สุนทรแตร
๑๙/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๘๙

นางสาวกิตติมาพร วรรณสิงห์ ๙/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๐
นางสาวกิตติยา มาวงแหวน ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๑

นางสาวทอฝน กุพะลัง
๑๔/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๒

นางสาวธิดาทิพย์ ศรีจันลา ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๓

นางสาวนิติยา สุขชาติ ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๔

นางสาวผกามาศ ราชโคตร ๕/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๕

นางสาวพรนิภา ศิริขันแสง
๓๐/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๖

นางสาวพรพิมล นนทะแสง
๑๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๗

นางสาวพัชรี เดชมาลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๘

นางสาววิชุดา หงษาวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๒๙๙

นางสาวสุกัญญา วิชัยคำจร ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๐
นางสาวสุชาดา แสงประดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๑
นางสาวสุปรานี จ้อจอหอ

๒๖/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๒
นางสาวสุพัตรา รินทรัก

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๓
นางสาวหทัยภัทร พลดร

๒๓/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๔
นางสาวอริสา โสภา ๔/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๕
นายชัยสิทธิ

์

ธรรมวงศา
๑๙/๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๖
นายณรงค์ศึก เดชะศรี

๕/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๗
นายณัฐนันท์ แก้วนอก

๔/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๘
นายณัฐวุฒิ วงคำซาว

๘/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๐๙
นายธีรพงศ์ ดวงประเทศ

๒๔/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๐
นายนครินทร์ ศรีพงษ์ยิง

่

๒๕/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๑

นายพงศธร รัดสวนจิต
๑๘/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๒

นายวัชรพล พันธ์โสภา
๒๕/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๓

นายศิริพงษ์ ศรีจันทร์ฮด ๔/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๔

นายสุรชัย ไกยราช
๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๕

นายอดิศักดิ

์

โสดา
๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๖

นายอภิสิทธิ

์

อันสังหาร
๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๗

นางสาวเกศดาภรณ์ โคตรศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๘

นางสาวจินตวี แก้วประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๑๙

นางสาวจุฬารัตน์ ดรจันทร์โคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๐
นางสาวฉัตรชริกา กฤษณดิลก

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๑

นางสาวนฤภร บุญคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๒

นางสาวนฤมล จูมวงษ์ ๖/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๓

นางสาวปวีณา โคตรวิชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๔

นางสาวปารวฏี สีแก้ว
๓๐/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๕

นางสาวพานทอง หล้ากัน
๒๘/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๖

นางสาวมณีพร ดอนน้อยโม้ ๓/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๗

นางสาววนิดา แก้วเอียม

่

๑๗/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๘

นางสาววันทนีย์ เจริญไวย์
๒๐/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๒๙

นางสาววิชุดา ฤทธิตา

์

๒๒/๔/๒๕๔๑
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๐
นางสาววิลาวัลย์ เพียนอก ๔/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๑

นางสาวสโรชา ศิริสุรักษ์ ๗/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๒

นางสาวสิรินยา มอนทรอนด์
๑๐/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาวสุกัญญา ศรีรัตน์
๑๔/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๔

นางสาวสุชาวดี เถือนตินกง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๕

นางสาวสุธิดา ดอนสังเกต
๑๑/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๖

นางสาวสุวรี นาคพวง
๒๕/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๗

นางสาวอรวรรณ ศิริสุรักษ์ ๓/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๘

นางสาวอุทัยทิพย์ สุทธิสาร
๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ อัญชลีขจรโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ ลำพองชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายณัฎฐากร แข็งฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายชุติไชย สุวรรณศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายกฤษฎา นามรักษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายพิชิตชัย แข็งฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายสรชัช รัตนเพชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีโสภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงสกาวเดือน พันเดช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงอรวรา ประวิโน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงปณัตดา แข็งฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงอรัญญา เอกตาแสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงขัติมาภรณ์ เบ้ามะโน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนาตาลี โพธิศรี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายธนสิษฐ์ ภูวสินชัยนันท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายอนันต์ จันทร์ทองทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายพิเชษฐไชย แข็งฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงศิริกัญญา สีนูเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงอรัญญา แสงจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบแซง โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๕๙

นายคำนึง แจ้งห้วย
๑๑/๑๐/๒๕๐๗

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๐
นางผมทอง แสนคำ

๓๑/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๑

นายสามารถ แซ่แต่
๒๔/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๒

นางสาวไพวัลย์ เหล่าจูม
๐๖/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๓

นางอรทัย นอระศรี
๒๑/๐๔/๒๕๒๓

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๔

นางอรทัย สุวรรณใจ
๒๑/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายภูมินทร์ โนนแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายวีรพล เวียงนน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายชนะชัย คำภูเวียง
๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายพงศกร วงศ์ชู
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายกิตตินันท์ เนืองมัจฉา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เหง้าน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายอเนก ตาตุ่น
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายสิรวัฒน์ หงษ์สำโรง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายสุชาลินี บางสำรวจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วิชาเรือง ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คันไชย
๒๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงมุฐิตา จุมดอก
๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงณัฐพร วงละคร
๒๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงพุฐิตา บางสำรวจ
๑๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงนิภาพร ซุ้ยจุ้ย
๑๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงรวีวาลย์ ภูดวงดาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงพัทราภรณ์ ดวงดี
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุนิสา ดาทุมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ อันทะเรด
๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายสุนทร ไชยสีดา
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา อนุโนราช
๒๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา ชิมโพธิคลัง

์

๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงวรัทยา ศรีโสดา
๑๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจันจอมศรี

้

วัดชัยศรี  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๘

นางเพ็ง คำโหยก
๐๕/๐๓/๒๕๐๕

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดบูรพา  

มค ๔๕๕๙/๒๓๘๙

นางนางคำม่าย สังฆธรรม
๑๙/๐๓/๒๔๙๖

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดบูรพา  

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๐
นางนางสมบูรณ์ ออดไทสงค์

๐๓/๑๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอชืนชม

่

วัดบูรพา  

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ เหลาหอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายรัชภูมิ มหาแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายวราวุฒิ สร้างการนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายวัชรพล ดวงสิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

โนนทิง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายสุขพัฒน์ ทองจันดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงปนัดดา หาญชนะชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกลินผกา

่

พลทอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงพัชรา เหมนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงเพชรมณี ไกรษร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงวรรณิษา ถาวงค์ราม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ อินทศิลา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงศจีพร จันทกรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงศาธิกา พิณแย่ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงเนรัญชรา สีดาทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา เนืองมัจฉา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสวงหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายภาณุมาศ วิชาโน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ทองซ้อน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงประภัสสร บุญมา ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวรพจน์ บุญเชือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายนภัศ เนืองแก้ว

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายกนก สีนาเวช
๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายชัยชาญ คงเรือง
๒๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงนภัทศรา สีล้ามะนา
๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงภาวิณี สีสมฤทธิ

์

๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ทุ่มศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงประภาพร คำลือ ๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงธิดาพร ศรีโพธิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงอรทัย เสียงไสย์
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายธนาวัฒน์ สุมารินทร์
๐๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายศุภโชค สารยศ
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายศุภชัย สารยศ
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายปราโมทย์ จันทร์สีดา
๐๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ วิยาสิงห์
๐๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงคณิศร ศรีพลแสน
๐๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธนาทิศ เกิดบึงพร้าว
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ หอมชืน

่

๑๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายกัปตัน ชัยภูธร

๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายก้องภพ เชิดกาย
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายคฑาวุธ มหาชัย
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ เหล่าลาภะ
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรวงษ์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ภูกองชัย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงธนัชชา บุญศรี
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงนงนภัส ดีเจริญ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงดวงกมล ชรากาหมุด
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

มค ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรวงษ์
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ พรหมพิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายธีรธาดา ศิลาลักษณ์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายภัคพล วาโยบุตร ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายวชิระ ชำนาญกิจ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายธีระวัฒน์ สุธิสาร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายเสกสิวะสิน สมบัติมี
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายกษิบุตร ลาจันทะ
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงบุษกร พิมแพงรัก
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงภิญญดา ประตังพาโล
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงสุธาสินี จำปาสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงปุณยาพร แก่นนาคำ
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงวรรณลดา เสนาคำ

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงศลิษา บุตุธรรม
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา วงษ์ภูธรณ์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โพธิหล้า

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายสหรัฐ ดอนเคนจุย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายอดุลย์ เทียมศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายธนันชัย โพธิหล้า

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ธรรมโรเวส
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนวัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงสโรชา สมโยค
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงญาพิชา อรรคพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงอภิญดา วงค์โคกสูง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา เสน่ห์วงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ แสนเมือง ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายอนาวิน นิตยาสิทธิ

์

๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงอริสา รอดทอง ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงฐิติชญา ดวงมาลา ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงศิริวัฒนา รัตนทิพย์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงพรนภา รัตนทิพย์
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ บุตุธรรม
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงพัชรี เนืองชมภู

่

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๑

นายธนกร อังคนินันท์
๑๖/๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายณัฐนนท์ บุญอาจ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายสุนันท์ ศรีไชย
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายคงสิน สุดพังยาง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายธนากร นาแท่งทอง
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ มะโนแปก
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายราชัน ดวงจันทร์ดา
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายจิรพงศ์ ดอนบ้านเขียว
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายสุริยา สุโพธิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ละภักดี

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผำ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงภานรินทร์ กองพิธี ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงณัฐนิชา อุปถัมภ์
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สว่างอารมณ์  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สีชุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา ดอนหันรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงกุสุมา เบิกขุนทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงชญาดา บุญนาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงนฤมล ราชสีหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงพรนภา บูรภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงวิจิตรา สุพรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงศศิกรานต์ บรรยงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายศุภากร ปดตาทะสา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุจิตตรา บุรภักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอนุสรณ์ เทียบมัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายอภิชัย ปุงไชย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอวิรุทธ์ ใต้พรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายเกียรติภูมิ ล่ามแขก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงเจนนิสา พันสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา ปะกะตัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายกฤษฎา พันธไชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายครองพล มาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงญาณี วาปเก

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงทานตะวัน จันทะคาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงทิวาวรรณ ประทุมมัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายนครินทร์ คงเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงบุญธิชา เพชรกัณหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงปยะดา จรทะผา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงพรชิดา ปดตาระพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายพิเชฐ ด้านเนาลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายยุทธกร ปดตังถาเน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงศิรินทรา มณีทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงอภิญญา เตวิชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงอรทัย โพธิแท่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงอริสา วงหาริมาตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงอังคณา สีหามาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายอาคม จงลือชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอารยา ปะวะเส
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายเฉลิมชัย จันบัวลุน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ รัตนพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายเอกราช ปนะถา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๐
นางสาวกัญญาณัฐ หมืนไธสง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๑

นายจิราวัฒน์ ดวงแพงมาตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๒

นางสาวจุไรรัตน์ รักษาโค
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๓

นางสาวณัฏฐริณีย์ สรวงศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๔

นายณัฐวุฒิ นรินยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๕

นายทนงศักดิ

์

มะธิปไข
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๖

นางสาวนวลนิล สีมายา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๗

นางสาวนุชภวิท ทองตาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๘

นางสาวนุชศรา ปนะทาใน
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๒๙

นางสาวบุษบา ทาทม
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๐
นายปองพล ฝายพลแสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๑

นางสาวปาริชาด โพธิรินทร์

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงพรนภา ปะวะโน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๓

นางสาวพรสวรรค์ คำชมภู
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๔

นายภาณุพงศ์ ศรีกงพาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๕

นายภานุวัฒน์ เทียงโยธา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๖

นายวชิระ มุ่งชู
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๗

นางสาวศศิประภา ริมสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๘

นางสาวศศิวรรณ สุตตะนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๓๙

นายศิกษกะ ทิพย์โอสถ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๐
นายศิริวัฒน์ โนนพล

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๑

นางสาวสิริเกษ โสภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๒

นายสุชาติ โชติไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๓

นางสาวสุพรรษา ปาประโต
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๔

นางสาวสุมนา มาจอมพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๕

นายอภิสิทธิ

์

ซ่อนกลิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๖

นางสาวอรอนงค์ เค้ามูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๗

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญชู
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายกฤติพงศ์ บุบผามะตะนัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ เบิกละ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายนรานนท์ โสลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงปริญญา มีแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ กุมชาด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายรฐนนท์ ยอดยืน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงสวรินทร์ ปะสาวะภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายสิทธิกร ชุมจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายอรรถพล แก้วตา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายจามร พลไชยขา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายสราวุฒิ กันทะเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงอารยา ปดตาระโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปะมาระตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายครรชิต ปุเรชะตัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายจิรพัฒน์ พลมนตรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงรัชนีกร เจดีย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงลักษมี วาระสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงวันวิสา สีคราม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญไธสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ตรวจนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุภาพร บุบผามาลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายคมกริช วรรณสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายตะวัน บุญชัยยะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงเนตรชนก ทศมงคล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมวรรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงจินตนา ปะทิตัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงชุตินันท์ สืบศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา ปะวรรณะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ กุดตุ้ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายนิติภูมิ เพ็งน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงปวีณา ปะวรรณะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ ไชยพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงพัชริดา ศรีสุขา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผาลารักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เวียงแก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร ทองปลาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายสุรดิษ ปะตังถาโต
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายอนุชิต ชินเป
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงเนตรชนก ปะตังเวสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงแพรวา มานะภู
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายสันติ งามเชย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ภูมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายกฤษณลักษณ์

ทำนานอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายกฤษดา แม้นชัยภูมิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายชยานันต์ วงศ์ศรีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงนัฐกานต์ ใจหวัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงวรรณนิสา จันทร์แก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงวรัทยา พุทไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงศุทธหทัย ชนะน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงอุริศา แก้วบุญเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงเทวิกา ตาติจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายดนุพล บรรยง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายนพรัตน์ ปะสาวะนัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงอนันตญา พลแสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายเอกพงษ์ หมืนไธสง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงฌัชชากร เวียงคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายจตุรภัทร เทพนรินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงปวีณา ขอพึงกลาง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายปยพนธ์ คงต๊ะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายวิทวัส ไชยสร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงสินิตา ภาชะโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดวงกอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุวพิชชา ปาปะโน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาราษฎร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายชาคริต พิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงทิวาพร กาวไธสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายพลวัฒน์ หมืนไธสง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงลินดา ปุราชะทำมัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายเจษฎา ปะริโต
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายเทอดศักดิ

์

มิตรนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายเนรมิตร สุดดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายโอเว่น นาราษฎร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อันลีลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนไธสง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธนากร เพชรศรีชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธีปกรณ์ อนันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนริศรา ขันสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงปานฟา ภูมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงภัชรา คำดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงรวิสรา ปะสาระวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ทำปอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีอุดร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทัดเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายศรชัย จันทะโชติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เวียงแก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศุภาลี ประจันสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุปราณี นามวงศ์สา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นะตะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงอรปรียา เชียงไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สาแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงอินธิรา บุญสุระ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงแคทรียา ปะตาทะกัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายโชคชัย ทาสี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๑

นางสาวณัฐธิดา อินทมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๒

นางสาวสุภัสษร กมละคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๓

นางสาวอนิษา มุลจุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงกวินธิดา แก้วพูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เผยไธสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาภัค คำตัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วลือ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายก้องภพ หอมคำพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงขนบพร เข็มโคตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายคณิศร แสนทวีสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายจักรินทร์ เทือกเทพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จิตบรรจง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แทนนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายจิราวุฒิ พลอยพลาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ปะทุมชู
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เตือยมา

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงชลธิชา เย็นศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยสันต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายฐิติพงษ์ บุญพาทำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายณภัทร ชุมจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายณัฐกิจ แสนวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงณัฐพร ไชยสงคราม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา ปริชะยะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงณิชา แพไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงดวงกมล แสงสี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงทักษอร พันอินจอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายทัศนัย ประธาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายธนพงษ์ แพงชัยสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธนพล แก้วโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงธนวันต์ พลชุมแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงธันยพร ระหารนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงธันยพร ศรีแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงนริศรา เทียบลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายนฤชัย ยาสุขศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๕
เด็กชายนามสินธุ์รยา แพงไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงบุณยาพร อัคมาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายปภังกร ศรีนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทิพย์ทำมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายปวริศ ธีรัชธนาทรัพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงปวีณา เทียมทะนงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงปานวาด ปุริสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร หินกลม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงปาริชาติ เทียงแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงพรนภา แทนมูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงพัชรพร ปรุงไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายพายุพัด แสงศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สินชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นามัสเก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายภานุพงษ์ ปุผาโต

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายภูมิ หมืนไธสง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายภูสิกร บุญจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายยุทธนันต์ บุบพะโต
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายรชานนท์ เพียรอดวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายรัชภูมิ ริมไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ ปะทานัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สอนนวน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงวรนิฐา จันทรสม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงวรนุช ผิวทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายวรปรัชญ์ สืบเทพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายวรายุทธ นาพัว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายวิศวะ แอมปชชา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงศรัญญา ประสานทรัพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายศริวัฒน์ สิงห์อาจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงศศิณภา วงศ์จันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงศิรภัสสร เทียมทิพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายศิวกร สมยาเย็น

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายศุภโชค คงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายศุลเชษฐ์ ปนะถา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายสิทธินนท์ หิตายะโส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาคบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงสุกันยา ศรีทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายสุทธิชัย ชาญเขว้า
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ประทุมมาตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงสุรารักษ์ จันบัติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงสโรชา อิมเขียว

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงอชิรยา ปาติเก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายอติโรจน์ ทองมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ บุตรวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายอรรทฤทธิ

์

ปุราชะธรรมมัง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงอรัญญา ลาแอ้น

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงอาภัสรา มิเล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงอารียา ปุผาลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงอุมาพร ปทังเว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุวรรณศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงเกตุมณี ชุมฝาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงเปรมิกา ผางจันดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา งามศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงแพรวา สุขสาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงโชติกา รองศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ปาริโต

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายกฤษฎา สมีน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายกวี ศรีหาเวช
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงกิตติยา ปนะโต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงคชาภรณ์ ตลับทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เวียงแก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เกตุสะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายชาญวิชา มิสา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงชาริสา นามัสเก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงฐานิดา แสงสุขสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงฐิตารัตน์ โสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ ปาปะโน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปุราชะกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายทศพร พรมรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ เทียบปด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงธัญชนก ปะทิเก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงนิรชา ภูบัวดวง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงปณิดา ปองปดชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงประภากร วรรณทวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ คำงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายพีรณัฐ ภาชะโน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายภูพิพัฒน์ งามงอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายภูมินทร์ ไชยสินธุ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายภูริวัฒน์ งามงอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

ปะวะทัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงวนิดา มหาศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงวรดี ยางงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายวรเวช ศิลาพจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงวิมลณัฐ เมืองซ้าย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายวิศรุต ธุระธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงศกุลรัตน์ สิงห์โสภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงศรินยา ทองนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายสิทธิโชค ศิริสมบัติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายสุนิษา ทองนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงอริสรา เหลือมพล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงอริสา ปริโต
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอังคณา รัตนะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงอัมพร เทียงพาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ อิมเอม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายธนาวุฒิ มะธิมะนัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วกัน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีนวลอร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แวงศิลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายธนัญชัย ธงภักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ลาเบาะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนฤมล บัวสีแดง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายบรรจง ทองอ่อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายปราการ ปุริสังข์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายปญญาวิชญ์ หิรัยแสงไพศาล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายพรมนัส พวงอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงภาณิดา พิมพ์อินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงภาณุมาศ วันสูงเนิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายภูวดล โคตรมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงวณิชยา กุลวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงวรรณภา ทศแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แนนไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงศิริพร ชูพัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายศิริวิทย์ ทาบรรหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายศิวกร ปวะถา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายสิทธิพร ไวไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายอนุชา ปนะโต
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอริศรา แดงดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายอวิรุทธิ

์

โคนไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา ศึกษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายเจษฎา สุขเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายเรืองบารมี แวนศิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายโยธิน ราชภักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงกรวรรณ คำพิมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงชัชยา เทียงดาห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เทียบมาก

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๑
นายณัฐพล ประวันเทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายปรีชา ปดตังถาเน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงปยวรรณ ประทุม

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงผกามาศ ชนะสัตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงพัชรา เพียรการ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงพันวิรา โพธิแสนสุข

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงพิมลภา แตงพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงพิมวดี กิงไธสง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๐๙
นายวิทยา เขตชมภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายศิริชัย เพชรรักษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงสิรินยา ทุงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายสิริภพ แดนราษี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงหฤทัย จันทะบูลย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงอทิตยา ด้วงชืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายอนุพนธ์ พงษ์นิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงอนุรัตน์ เกษมศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายอัครพล นุนูนจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงอินทิรา ปกกัดตัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๑๙

นายสุเวช ธุระธรรม
๒๑/๑๐/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๐
นายประชา เพ็งแจ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๑

นายอาคม ประทุมชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๒

นางสาวจุฑามาศ วงศ์สง่า
๑๔/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๓

นายชัยรินทร์ กิตติคีรีพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๔

นายทองใบ ขาวลา

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๕

นางสาวพจนีย์ วิริยะกุล
๐๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๖

นางสาวพรรณิภา นูวบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๗

นายวัชรินทร์ บุญตาแสง
๑๖/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๘

นางเบญญาภา กาญจนศรกุล
๐๗/๐๘/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์เสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

พลพราหมณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายชัชวาลย์ อะนะโน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายไชยพล ไชยวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายเทพาวุฒิ ประสาระวัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายนัทกรานต์ โง่นมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายปณิธาน เทียงโยธา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายภูสมิง เพชรหงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

เหล่ามูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายศรายุทธ เทียงดีฤทธิ

่ ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายอภิพัฒน์ โคตรสีกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ปดตาระโส

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนรัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๒
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ มาตา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงพชรพรรณ สีหานอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพรสุดา อยู่จัตุรัส
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพัชรา มะธิมาปะเข
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงแพรวดาว ด่านกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวาสนา ปุเรทะตัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุนิษา จานคำภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๔๙ เด็กหญิงเอมพิลาลักษณฺ์

ปนะถา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงอภิญญา หนันคำจร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายธนวิทย์ ด้านเนาลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายธีรยุทธ พลเกิน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายบูรพา ไชยสินธุ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายปยะพงษ์ คุณสีขาว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายสิทธิพร พฤษธานี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายเอกราช บุราณรมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงนนทินี ปะวาระ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงนฤมล ชาลีวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงพรนิภา สุทธิสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงพัชริฎา ปดตาทะโน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงมินตรา ประทุมมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงสุนันทา อรุโน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดาวะที
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงอริสา เขียวสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ปดตาระโต
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงฐิติยา ปดตาระพา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยใบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายนันทภพ ปะระขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายพงศกร เอบประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายพินิตร ปดตาระโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงศิริมา อากานิส
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายสงกรานต์ บุบผามาลัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา อะนะโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงจิราพร พันธ์พา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงชวัลญา จันทร์หอม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ทับหัวหนอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายนิติภูมิ เทียงภักดิ

่ ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงนิภา แดงเด่นศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายวัชราพร โคนาโล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพรธิตา เทียบแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายชัยยศ พรมลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายธนพล โง่นมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปะติทานะโต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงนันทภรณ์ สะหาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายยสินทร สมรูป
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงวรรณวลี อนุษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

นพไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายศุภกรณ์ จันทะปลาขาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายเกียรติภูมิ มะธิมะเนาว์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายโชคทวัฒน์ ปดตาระโส

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายกฤษฎา มะกา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงจรรยา โพธิแสงดา

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายฉัตรชัย ปติทาโน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงชณาภา กันหาสียา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)
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มค ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายภานุวิชญ์ ระถี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงเพชรลัดดา กำเนิดกาลืม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายภูริภัทร โคตถา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนคอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายชัยรัตน์ พนารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายณัฐพล นันทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายนราธิป เซียวประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงภัทราพร หลงสิม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ หลงสิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายสิทธิชัย หลงสิม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายกรวีร์ จันทร์น้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงชลทิชา แทนหลาบ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายธันวา ยามบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงปรมาภรณ์ กุยลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล แทนสอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงสโรชา ทวยทุย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายโชคชัย สิทธิสาตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายธนบดี เวียงอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นามเคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายธวัชชัย ภูจำปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายสรยุทธ นาชัยสินธุ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงอารยา โคตรดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงจรูญลักษณ์ เทียบกึง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ทับทิมไสย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายพัธรพล ชาภักดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายพีรดลย์ ดีสวน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา ช่างหม้อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี แทนสอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงจันจิรา อินกัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงชนาภา สุวรรณทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงนริศรา ไชมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงรัฐนันท์ บุดดาโสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงรุจิรดา มูลเพ็ญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายวัชระ แคนคันรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงศุภกานต์ พรพุทธเจริญชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์
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มค ๔๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายทินกร ดีสวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายรัตนพล จินโจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายชยานันท์ สุทธิขันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายชัยศิริโชค อานจำปา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายธนภูมิ แทนมูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา วันระญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๖
เด็กหญิงพัษฎาภรณ์ พลนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แทนนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายสุเมธ ชาภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายทักษิณ สุวรรณวิเศษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายพิทักษ์ ศรีน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายบุญหลาย ด่านขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงกัลยา แพงไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงจันทกานต์ คอนเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายชัยอนันต์ ทศแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงรุ่งรวิน แก้วกาสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวริศรา ปะวะโก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทะพิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายเจษฎา บัวลีวัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแสงจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายธีรพงศ์ อบมาสุ่ย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายปภาวิชญ์ ทองน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงวนิดา จำปาหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายวรรณกร ไขสังเกต
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายอนุวรรต ทศมงคล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายจักรพงษ์ ปาละภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงญาณินี แก้วอาษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธิติสรณ์ ดาวเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายวัฒนพงษ์ ทาระแพน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายสุริศร เทียงทำ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงปทุมวรรณ สีแพน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายพีรวิชญ์ กรวดนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทราย
วัดโนนหมากเหลือม

่

 

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายณภัทร ศรีสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เจียรดอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธนภัทร ปทุมตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายปรีชา ทิพอาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายรัชสิทธิ

์

วรรณวิจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายศิริโชค คำจันวงษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงจิราภา ศรีมาธิรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ ปนะถา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงภาสินี เหลาสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงมณีวรรณ คำจันวงษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงรุ้งนภา กุลกานต์ประทีป
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงสุทัตตา นะราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี รัชตสุวรรณกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ปติทะโน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายพุทธรักษา เวฬุวันนัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายภูผา บุญสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายศิลปไท ปนะถา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญมาหล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา ปนะถา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงอันธิกา ปดตาเคนัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงวรนุช ศาลาแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงภัทรารมย์ ปนะถา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

อุปวันดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายบรวิทย์ ปนะถา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายวายุ สุวรรณโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายศรชัย ศรีบัวจับ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายสรวิศ สุขบัว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายสราวุฒิ เหลือวิชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายสุริยภัทร แสนสี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายธนธรณ์ อันสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงดวงพร ชารีดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงทิตยา สนไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงบัณฑิตา คำฟูบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงมินตรา ปนะสา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงอารญา พุดตาเต

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงศิริกัญญา จันวงษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายจรัส ไชยบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายปตินันท์ สุทธิเภท

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายรัชพล ทานอก

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายศรุตศาสตร์ แก้วจุมพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายธันวา ดวงพุทธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงชลธิชา ปนะทาใน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงอรรภวดี พระชนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงนำริน ศรีลาเกษ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดนาฝาย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงรัมภาภัค แพงคำ

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ชุดขุนทด

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายวทัญู ผาพงษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายจิรพงษ์ ลาดนอก

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายธนา ลือโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายกฤษณะพจน์ ทอนโพธิแก้ว

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปดตาเน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงวาสิฏฐี การิโก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงนัทธนันท์ นนทะไชย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงดอยเรศ ดีด่านค้อ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงพิชามญช์ แข่งขัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงชาลินี ดีไร่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงจิราวรรณ นันตะสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงจิราพร นันตะสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมโคกกลาง

่

หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ลาตรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายรัฐภูมิ บุดดีคง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายธนชัย สมบัติวงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายนัฐภูมิ ปะระทัง

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายธนาคิม สุวรรรณศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงฑิมพิกา ภิบาลจอมมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงนิภาพร ไตรโพธิท่อน

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงจัณห์นิภา เกมะทายุง

๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายณัฐพล คำลือไชย

๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายจิรายุส ตะเพียนทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายกันตพงษ์ สีเชียงหา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เกียงกรแก้ว

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายทีปกร ชารีอัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายธนพัชร์ รัตนจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายธีรพล เกษกุมศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายมงคล สีสลาก

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายวัชรพงษ์ นนทชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายวีรภัฏ ยอดบุญมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายวิสุทธิ

์

อันทะโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายปฏิภาณ ปงศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายปภังกร จรรยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายวรยุทธ ปอมจาหยับ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายอรรคพล เสียงบุญ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายณัฐดนัย ทองเถาว์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายกฤตภาส แพนลินฟา

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายธนกฤต โคตรศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงชนิกานต์ พินิจงาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงณัฐกมล วิปาด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงดวงฤดี คำจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงบุษรา นามคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา ยางนอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงพัชยา ปะนะภูเต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงพัสสุดา ดีเมืองโขง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหล็กดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงมลทิพย์ คุ้มไพฑูรย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงสรัญยา สิมสีดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ อรุณโน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงแพรวา เมืองแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มังกรทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงฌิชกานต์ อินทร์กานอน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายณัฐพล ทับโททับไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายกัมปนาท ตังชารี

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พพิทักษ์
๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โพสีวัง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายธีรชัย ละอองทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายนัชพล ศรีสังข์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายไพทูลย์ พานิชศิริ

๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายภูรินท์ ยอดมาลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายวีรเชษฐ์ จำปาวดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายศุภกร จันเต

๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายสถาพร สิงมาดา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายสุริยา พรหมอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายจิรายุ สุบุญมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายธนดล มะลิเลิศ

๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายธนโชติ ขุโยธิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายกิตติชัย อินทร์พินิจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร ชิณบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงจินตนา เรีองวงศ์

๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ อุณาธิเนย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงชนากานต์ คำภูมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มะธิโกวา

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงธันยพร เลขนอก

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไวจันทร์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงขวัญชนก นามะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงปยธิดา สกุลเนียม

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงขวัญชนก นามะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงปยธิดา สกุลเนียม

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายชลวัฒน์ อาณารัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ สุนันธรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายพงศกร ปะสังคะเต

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายปญญา พานิชศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายพงศกร สีหาบุญทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายอานัสพงษ์ ช้างทองแดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงธัญยพร ปุริมาตา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงเอมมิกา อุ่นเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อัปมระกา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงพิชชาอร สิทธิภาพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงฐิตาภา ศิริแฝง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงมัณฑนา จันวงษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงเสาวนีย์ สอนวงษ์แก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงสิริกร พันธ์โม้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงปลายฟา ศรีหนองพอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงนัทการต์ วงศ์แสงสอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทเขต

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายสรยุทธ แสนลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายกรฤต ศรีจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พานิชศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายดนุเดช จงเทพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายณัฐฑวัฒน์ เดชบุรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายสถิต ประทุมทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายปุณยวัจน์ นาสิงห์ขันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายธิติวุฒิ ปาสาเขา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายพีระพงษ์ อัยยะโก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายเจษฏา ปะทุมทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายวิทวินท์ ปดตานัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายวัฒนา ปตตายะโส
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายทิชานนท์ บุบผามาลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ กนกแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายวัชรกร จันทะเสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายวิชานันท์ จันวงษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงพิชญาดา อินไชย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ รูปดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา สืบเทพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงวริศรา หงษ์สุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงณัฏฐนิช ทองอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงปณณธรณ์ อ่อนอยู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา วิถาทานัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงณญาดา ปดชัยสังข์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา แก้วทองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายพชร บัวศรีภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี วัดนาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โคตะขุน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ปาสารักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายวรเมธ มะธิปไข
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรรณประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายปาลิน อุทัยอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายธีรพัฒน์ มะธิปไข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายบุญสม บุญสร้าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ แวมประชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงอาภัสรา ปาโสรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุดาพร ภูตะดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๒
เด็กหญิงอนันตราพร ปะนัดเท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงสุจิตรา ราชเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปะติตัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงสุวีรา เสาร์สิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงเกสราพร อัปมาเก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ปกกาโล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายณัฎฐพล จันทะเขตร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๔๙
เด็กชายเอนกนพรัตน์ พงพันนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงสุทิมา แปนสุขา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงอติพร จันทวิภาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงพิชชาพร ชาเนตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงอนันตพร ปานพูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสาธิกา หลังแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายเฉลิมชนม์ โครตล่ามแขก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจัน

่

วัดประชาสามัคคี  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายธนวัต สิงห์คะนอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายธนภัทร บุพเต
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายเอกรินทร์ ชินชาต
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายนนทพัทธ์ เสมาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุทธชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปะติตัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายนันทการ มูลจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เดือนใส
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงแพรวา ลือโสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงภาสินี สิทธิกัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงจิราทิพย์ โปสันเทียะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงอภิชญา โคตรแปร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงอริษา ศรีภูวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงพรชิตา ปตตาเนย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายพงษ์รินทร์ สิสังข์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงณัฐริกา ปดตาลาคะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฐลิกาน์ พุดสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงเดลิสา โยธวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ปกการะนัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๑ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงชีวาภรณ์ ปตตาลาโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงปยวดี ประวันเตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา ปกกาโล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงวรัญญา ปะนามะเท
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงรัฐนันท์ วังสะพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงวาสนา เทียบหว้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงอรัญญา แก้วสีขาว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงมนพร แดนวงล้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงอนุสรา ปกการะโต
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายพงศกร เสละ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายพีรภัทร เมืองแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายราชันย์ สนามพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กีลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายพนมพร แหล่งสนาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายวรัญชิต ปดตาลาคะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายธวัชชัย ใจเอือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายกฤษฎา อุทัยบาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายกิตติพันธ์ ทัพธานี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปะวะเค
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายญัฐพล เวสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายปราโมทย์ ไหยะโก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๖

นายกียรติศักดิ

์

เถือนกระโทก

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๗

นายนันทวุธ จรไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ชิณบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ปะโพทะกัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงชนิดา ภูชะดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงนิธิกร ปะศรีทะโก

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

วรสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายสันติรา จันทาโย ๙/๓/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายธนาธิป นาลา ๕/๒/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงจิดาภา กะการดี

๑๒/๘/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ วรศรี ๑/๑/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงปนทอง พุงอุทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงทิพย์ฤทัย พรหล่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงวรัญญา พรมมณี

๒๐/๑/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงณิชนันท์ บัวศรี

๑๕/๒/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงกาญจนา อภัยพิพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ภูวงศรี
๐๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายเขมรัตน์ อุ่นจันสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายคุณากร นามบุญเรือง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายเจตนิพัฒน์ ศรีบุญเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายนพสิทธิ

์

พระลาศรี
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายภาราดร ศรีครซ้าย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายภูตะวัน เดชโฮม
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายวีระภาพ ก้านจักร
๓๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายภูวนาท ชากัน

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

สมสีดา
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ วงพิเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ ศรีครซ้าย
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายอรรถพล จิณารักษ์
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยราช

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงเข็มจิรา คำขัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงจิราพร พอนดอนก่อ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงธัญญานุช ศรีภักดี
๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงธัญรักษ์ คลังพระศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงนิศามณี นานหนองขาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงวนิดา พวงจำป
๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ขันแข็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุธาสินี ดวงดี
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงชาลิสา แสนรัตน์
๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์สูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายธนากร ดอนปามี
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา เกินจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายทินกร เทียบจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภูเฮียงแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายกฤษณะ เขตชมภู

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายพีรพล มัตตาปะโท
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายกฤษณ นาวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายปฏิภาณ เทียบสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายชินาวุฒิ วงค์โชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๓ / ๑๕๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายธีรเดช ธุงจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายอมรเทพ นันทะเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ ฤาชา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายวุฒิชัย สินชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ชาดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายภูวดล ใจเพชรเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายณัฐพร ปดกอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายนพพร ยียวน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายปริวรรษ ชาดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายศรพิพัฒน์ มนัสศิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายสุชาพงษ์ วิลาโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายเตรียมศักดิ

์

เทียนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายเอกพล เทียกสม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายจิรายุ แทนโสภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายจักรพันธ์ บรบัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายนิพนธ์ ชัยสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายธนภัทร เทียบหนอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ นามวงษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงภรธิวา ชาดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงวรนุช จิตรค้างพลู
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอริศรา ชินวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงปริชาติ ทวยหมืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงอวัฒษดาห์ หลงสิม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ทาระแพน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงชฎาวรรณ ทศไกร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงณาญาดา รอดพินิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงสุปราณี เทียบแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงศิริเลิศ ทศสิลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงทิพาวรรณ เรียนพิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา ปานพิมพ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงธิตินันท์ ศรีประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงศิริญญา แสนไชยสันต์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงปยธิดา ทศไกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ประตาทะกา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จรเข้น้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ดอนกลางวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๔ / ๑๕๖

้
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มค ๔๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สำโรง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายปริภัทร แจนโกนดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายพงษ์ภรณ์ ตุละ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ สำโรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายรัชนะ เทียนยุทธ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายวีระวุฒิ นิลขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายวัชรพงษ์ โพไพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายศุภวิญช์ ร่มจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๘
เด็กชายศรีสรรเพชญ มะลิติไข

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงจีรภัทร์ ทับอาษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ เขียวพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงศรัณยา ขันธ์ศรีโพธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา เทียนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา พิมพ์จ่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองสีดำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงอริสา ขันเงิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงปฏิมา ดอกไม้
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายกรกรด วงค์เกิด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายจตุพร ช่างสลัก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีคุณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายธวัชชัย รัฐเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

ร่มเย็น
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ คำยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงนัฐณิชา พิมพ์จ่อง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงปุณยาพร ทองโชติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงพิมภิกา ศรีน้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปดกำพี

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โนนเกษตร  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายคุณากร ฉาดนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กชายชยากร ลครพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ สีเสนซุย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงกฤษณา ภูษี

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายพงษ์ศธร นาสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายวราวุฒิ จิตบรรจง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายอดิศร ขอนขว้าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทันชม

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงพิชญา ปแหล่
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงวชิรากรณ์ บุดดีแหบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงชลนิชา สุดดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายธนพล พรพา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายธันวา ดวงสุพรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงนลินลักษณ์ บุญลอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงพจนารถ มะไลไธสงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงพรวิภา มืดทัพไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายศราวุฒิ ศรีวิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๔
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ธุระทำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทินจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายบารมี มูลยาพอ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงพิมาภรณ์ ขจรไชยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงพิมาไล ขจรไชยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงรุจิรัตน์ มีศิลป
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงหยกผกา แสนโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายดนัย พร้อมจิตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงนพรัตน์ อยู่เย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงนริศรา เข้าใจการ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงนิตยา ราชครุฑ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงพูนมณี วาเสนัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงศรันญา ผังดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงกนกพร จันบัวลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพยนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช แสนวันดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายชัยลักษ์ รัตนทิพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายต้นตระการ สงคลัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายธนกิจ แซ่อือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายนันทภพ พงพันนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ทุนเพิม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ร่มจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายฤทธิไกร ชาดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายวินิจ ร่มเย็น
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงวิราวรรณ มูลจันทร์ทรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงสุภาพร รัชฎา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๖ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุดดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายสุริยนต์ ศรีมาศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายอนุชัย โกสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงอรวี งามพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายจัตุรงณ์ นาคแย้ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายธีระวัฒน์ นิยม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายวัชรินทร์ วงค์อนันต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๗

นางสาวพรธิตา สีเบาะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๘

นายศราวุธ ชาชำนาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๕๙

นายสุทธิชัย ปานุเวช
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๐
นางสาวอรทัย ซือสัตย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๑

นายรุ่งสุริยา ทุ่งจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงกนกพร เถาพุดซา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ การดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงกรกนก แก้วแดง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ กองตุ้น
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายกริชดนัย อินเสนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายกฤษกร สองนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงกฤษณา โตบำรุง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายกฤษนัย วันจงคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีแหบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทึนรส

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงกัญยารัตน์ ไปได้
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายคุ้มขวัญ ไชยกุมาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เทือกลาด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สีหวัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภูลาด

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงชลกานต์ สอนบุตรสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายชินดนัย จัดนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงชุติญา จำปาแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี พรไตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงณิชานันท์ ทวยมาตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงณิชาภัทร คำโฮง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายทศพล มังดง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๔ เด็กหญิงทิพย์สุคนธญา
รัตนพร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๗ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายธนกร วงษ์ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ สืบมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายธนากร เชือกุล

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายธนาธร แสงจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยมาลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงธิมาพร ทึบหลวง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายธีมากร ไชยดำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ทองใย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

โยเหลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายธีระยุทธ คำพูชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงธีราภรณ์ ปะฏิโก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายนครินทร์ พลกันยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายนพดล หนองเส
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงนริศรา ลอมโฮม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงนฤมล บัวลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายนวพล แสงพล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีแก้วนิตย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายนักรบ ดีสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงนันธิดา พันชะคาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงนิรัญรักษ์ นนทะเสน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายปกรณ์ สีอารัญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายปริญญา แก้วกันยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงปริยากร ยอดแคล้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายพัฒนโชติ ชัยเสนหาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงพิฌาดา ขจรไชยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงพิมนภัทร ทวยตรง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงพิยดา ปราบชมภู

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายพีรภัทร สว่างพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายพีรวัฒน์ กองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายพีระพัฒน์ แทนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายฟงธวิน พรมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงภัทราพร วชิรโยธา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงภาสิธร ลาโคตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงมณทิรา เทียบปด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๘ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงมาริสา มูลจันทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงมุกธิตา ทับทิมไสย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายยุทธพงษ์ แก้วกันยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงรมิดา หงษ์คำเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงรัชฎา ทาโยหา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงรัชนีกร แน่นอุดร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงรัติพร ลาดเลียง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายรุ่งรุจ สายวิพินทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงวรดา ขานบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายวัชเรษร ทวยตรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายวิษณุศักดิ

์

ศรีระเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายศตวรรษ วงละคร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงศรัญญา มาชานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ หาวอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายศิขเรศ เปภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราชเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายศุกร์สรรค์ ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายศุภกรณ์ กลิงสวัสดิ

้ ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายศุภกฤษ หมายดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายศุภชนะ สุวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงสุธาลักษณ์ กองตุ้น
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงสุนัญญา ไชยรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงสุนันทา แสงโรชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงสุนิดา บุญมาก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วเสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงสุภัตรา ทำลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร คำโฮง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงสุภาพร แฝงเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ กลินโอชา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงสุวิตตา มีลี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายอธิคม แนวจำปา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายอนุพงศ์ ศรีเตชะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงอภิญญา บุตศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงอรจิรา ศิลาชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงอรปรียา ดาพาโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงอรพรรณ ประทุมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ พาบุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายอลงกรณ์ แสงสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายอานนท์ ศรีโคตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายอิทธิเทพ อาชนะชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายอิสรายุทธ นูพิมพ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงเกศกนก ไชยบัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทองนุช
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสีสด
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงเพชรไพลิน โตมร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายเอกยุทธ แสงเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงโชติญาวดี แสนโชติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๘

นางสาวจิรนันท์ กองตุ้น
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายต้นกล้า แผ่ผล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายนัฐภูมิ พรมพา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงรัชฎา ทำลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายสิทธิกรณ์ โยเหลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงอรนันท์ แสนจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายคมกฤช ศรีคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา นาคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงทนาพร นุชัยรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายนพดล นามเผียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงภูษณิศา ศรีคุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายรัฐศิลป สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ภักดีทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายอัคราวุฒิ โยเหลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วัดมังคลาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงยุวธิดา สมจร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายวิบูลย์ เทกอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายโชคชัย พิมพ์จ่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายสุทธิราช ศรีราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงสุภิดา มานุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายอภิลักษณ์ ไทยทวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายพงษ์ฐกร พอสอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายพัฒระพงษ์ โคตรชารี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายภานุมาศ โยเหลา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายอธิบดี ทัดทาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายกิตติคุณ โคตรชารี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงกุณฑกานต์ คำมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงจิตรลดา สิทธิจินดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงทิพย์ฤทัย ผลสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงนันทนิตย์ เรืองศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายปฏิภาณ โมสืบแสน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงปนัสดา อุ้ยเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ พิมพ์จ่อง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงวารุณี คำดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงอภิญพร จำรูญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ดีสม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายทองใบ พลกันยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายอภิชาติ นริดพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงอ่ามมณี บุตรแสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายโชคชัย มุลนี

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลาโด วัดวังปลาโด  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายพัณณกร โคจร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายศุภเชษฐ ศรีสงัด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงสุธิดา อันนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายชยานันท์ สุริยาพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงชลดา ค่ามี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายณัฐพร ติคำรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ จุนนาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงมินวตรี พรมโสดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงอรปรียา พุดหล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ หลอดพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พลหงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายเกษฎา กองตุ้น
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสุคันธาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ทาระแพน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ นนสะเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูลาด
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายธเรศ คำดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายธนภูมิ แสนศิลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๑ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายสิทธิโชค แหวนหล่อ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ อันทะศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงภิยดา บุญคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงกุลสตรี เทียงธรรม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา งามศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงจารุพรรณ จันสด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชูถิน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงณัฐวิกา สานนท์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงธิญาดา พรดอนก่อ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เทพภูมิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฤทธิแผลง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๖
เด็กหญิงอภิสราภรณ์ ลอดกระโทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงเมธาวี งามตรง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนอง หัวหนอง  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายนัทพงศ์ กองหิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ กงล้อม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๐ เด็กชายพร้อมไพรศาล
ด่านดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงสุนิษา สารนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงนงนภัส พรพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงธิติยา พวงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๔

นายศักดา น้อยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมพิทยากร ดอนงัว  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงฐิติมา เพียรสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงณัฐนิช บุญทัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชัยชนะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนริศรา โสมัจฉา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายพุฒิเมธ คำคอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงมัลริกา ทิงเทพ

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงอรุณี แสนลาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายวิทยากร ทับทิมไสย
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายสมเจต แปนกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงตรีญา วงชารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงทิพย์เกษร ประพันธ์สุพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายปรเมศร์ ฮมแสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงปาณิสรา ธัญญเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงปาณิสรา พิเมย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คะเนนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๒ / ๑๕๖

้
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มค ๔๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายรณยุทธ เทพทำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงลลินธร มาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงวรัญญา เกิดกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายวายุภักดิ

์

ไชยศรีรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงศศิพร ไชยรส
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายสุชิน สีสังชุม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายสุทัศน์ จิตบรรจง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สารอินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายอดิสรณ์ อะสุรินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายอภิวิชญ์ วันสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงเอมมิกา พิลาดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงจรรยพร ดีโม้
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายจันทร์ศิลา พันแก่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทิพย์พิชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงณัชชา โยเหลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา ตันกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายธนพงศ์ คำทองสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายธนากร พลเดช
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายธีรวุฒิ คำด้วง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองใบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงนำฝน ทุงฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงนำฝน สียางนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายบดินทร์เดช ทบบัณฑิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายปฏิหารย์ บุราคร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงปยะพร พนมนันทวัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงพรจันทรา รามัญพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงพรลิตา มาอินราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงวนัชพร ไชยรส
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงวรรณิศา จันบัวลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงวรันติยา ลาดล้าย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงวริศรา จันบัวลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงศริญากรณ์ วงละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงศิรินภา ดาคม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายศุภกร ชะนะพงษ์มา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายศุภกิจ ลาดโฮม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายสิริพัฒน์ เขตชมภู
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายสุทินันท์ ชาพิมพ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายสุระพงษ์ แก้วเชียงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงอทิติยา ลาปู
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายอนุชิต น้อยตำแย
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงอภัชสรา ละครพล

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงอรสา เทศสาย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงอริสรา ศรีคลัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงอลิชา ก้านทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงอำพร กันหาพร

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงอินธิรา สาลาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา รัตนพร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงเมษา มูลจันทร์ทรง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิเฮือง

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงกฤษราภรณ์ เรืองสุพรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ สิงขรอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย แสวงดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงจิรดา บุญหนัก
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงชนัญญา นาคคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงชยากร แสนทำพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงชลธิชา สมภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายชาญฤทธิ

์

ท้าวแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงณิชากร บุรีมาตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงตุลารัตน์ มณีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายธนาบดี บุริวัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงธีรพร สมภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

สิงห์ทือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายนราธร ธุระทำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงนวลอัปสร สิมศิริวัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ธุระทำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงปริตา พรดรก่อ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงปานแก้ว ทองนุช
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายพชรดนัย วงษ์สาคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงพรรณนิภา เพาพาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงพรรณิภา ขวดนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๔ / ๑๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายพัชรพงษ์ วงค์เกิด

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายพีระพันธ์ ชาวโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงมาลิสา นามเดช
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายยุทธภูมิ ภูคลองทุ่ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงรดาพร บินชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายรัตนพล คะชาแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงรัตนาวดี งอกงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงวรนุช แก่นมัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวรรณวิดา ทำดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงวราศิริ แฝงกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ ตะนะแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายวายุภักดิ

์

เพชรวิเศษ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงวาสนา ทารถ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงศศิธร ฉิมราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงศิริมล รุ่งโชติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงศิริยากร ยศไพศาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงศุภกัญญา ทัดมาลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงสุภาพร บัวมาศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายอนุชา บาไสย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายอภิชัย แสงคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงอรญา พานศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ชาวด่าน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงอรุณวรรณ นามวิเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงกฤตกนก จันอัคคะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงจินตนา จันที
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บำรุงใคร่
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงนัฐติพร แสนรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายพลพัฒน์ ภูทองดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายเกรียงไกร ทุมแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายกฤษณ นนยะโส
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงดวงฤทัย รังเพลีย

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายพงศธร สาลาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา มันจิตร

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิสว่าง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายคมสัน เกียงไธสง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๕
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ บาลมีทะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ซอยรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธวัช ทวยมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายธัญเทพ บุตราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายนนทวัช ศรีโสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงนฤมล บุญเฮียง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายปรมัตถ์ วงษ์แก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายพลพล ช่างยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปกกาสัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายสุพจน์ มูลม่อม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงสุรางคณา อุ่นบุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงอริสรา พลสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงเสาวรถ ใช้ช้าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ ดวงสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายศักดิดา

์

ปดทุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญพาทำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๑

นางสาวปยนุช จันทะรส
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๒

นายสรายุทธ แสงศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร วัดเหล่ายาว  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายกษิดิษฐ์ สงแดง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ตรีวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายภัทรกร มิงสูญ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงสริญญา พันทองหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศัตรูพินาศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร เจียมรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๘๙
เด็กชายเจษฏาภรณ์ จันทร์เหลือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายอนุวัตร เลียงทุก

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายธันยา เตือยมา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายพรพรม อยู่ชนะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายธนดล พุทธิเสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายวรชิต อิสามี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงจิดาภา เพ็งศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงจารุมล เฮ้าตุ่น
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงทิพประภา ศัตรูพินาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงอัจฉรา ตรีวิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงนิภาธร มโนพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือสุขุมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายณัฐวัตร พะวัดทะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายเรณุวัฒน์ สมดวงศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายธรีพล สร้อยจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายณัฐพล ศรีเคลือบ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายสุภัทรชัย โพธิมัด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายวรัญู กะตะศิลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายปยวัตน์ แก้วมีสี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงโชติกา พันธุ์งามๆ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงสุภารัตน์ แสนสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงนงนภัส กะตะศิลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงพรนภา คำลอย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงวิภาวินี ปยะวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรมศา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา ทะวงษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายณัฐพล ขาวสะอาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายวสุ ศรีดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายวัชรพงษ์ วรรณพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายภีรพัฒน์ เจาะรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายคนิศร ศรศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายพีรพล ประจันทัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายนันทกร พิมพ์สุโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายพายุ ลำเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงยลดา ทุมโนน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงปลายตะวัน ทองลิมสุด

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา จรูญกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงนลิน ชัยอินศูนย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงอัสมา ภูยาทิพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงนิลรัตน์ สัตบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงจันทราภา ผาเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๑

นายส่องแสง แน่นชารี
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านจอมพะลาน ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายจักรภัทธ ธรรมสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธนะรัชต์ โคนาโล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงญาณันธร เล็กอรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญประกอบ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงรัญชิดา แวงดงบัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงวิชุดา วงสุริยะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงศศิธร วงษ์ม่วย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงสุวภัทร แซ่เฮีย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงอารยา ยอดมาลี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงกุสุมวดี รักธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ศรีมงคล  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายชาญชัย วงศ์ชารี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงศศิธร เกิดสมบัติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายอนุภัทร ให้กันยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงอัญมณี มณีธรรมศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายนฤดล ค่อมบุสดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายธีรเดช พันนาสี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ อันทามา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายศิวะกร แสนสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายสิทธิพร คำพระ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงสิทธิพล วันกำมิโก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลองพอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงเกวลิน สิมศิริวัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงพิมพิศร บ่าพิม่าย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๕

นางนิศมา ภูมิศรีจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายภัทรดนัย ภารวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายพงศพัศ พงษ์จุมพล
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงสิรินทรา ชะนวนรัมย์
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงกัญรญากรณ์

ดอมไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายธนภัทร ไชยสุระ

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงสุภัทรตรา มีบุญมาก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายสักกะ ศรีจันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธนกร สัตถาวะโห
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายธีรยุทธ ปุงปอพาน
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เข็มขำ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงนาตาชา นิลแสง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ไชยสงคราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีบุญเรือง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงแสงรวี พันทะท้าว
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงดวงจันทร์ ลีปลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงวงเดือน โพเทพา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อันสีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แก้วกล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงพัชราพร แก้วกาเหรียญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๕
เด็กหญิงยลถกาญจน์ ทองใสศร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงรัชฎากรณ์ บุปผามาลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายวัชระ ประกอบใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายศราวุธ น้อยปดทุมมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมพลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เหล่าศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงกษมา เจริญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ปตตาเน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายธนาธิป คำเนียม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส โพธิแสงดา

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายพรมนัส ลุงไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายพัฒนา ทุริดไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงพิยดา เม็ดไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงภรินทร เสาวะโร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทับทิม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงสรินทิพย์ จันโทสี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายสิทธินนท์ จันพลแสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายสิทธินันต์ จันพลแสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสุธาริณี ปจจัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายอานันทวีป ยุทธโกศา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์อุทัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายจิรพัฒน์ บุบผามาลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายพีระวัฒน์ พัฒธนฉัตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายดนุพร ปนะถา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ปนะถา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ปอกบุญเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปนะกัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงนรินธร ชมัฒพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายพัทธนันท์ นนทะชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงฟารีดา ปนะถา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๙ / ๑๕๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงลษา ศรีกระทุ่ม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายศุภกร เห็มหมุด

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

หนูพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายสุวิชา จันทะกล

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายอนุชา ปดตังนาโพ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงอรดา สีทองสา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงกุลสตรี ยามไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายจารุวิทย์ รอดกอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายชลชาติ แสงชา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงชลธิชา โยตะคง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ประภาสพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายชิตพล นะราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา มูลศรีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงดวงใจ ปดตานัง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายนราธิป ปนะสา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายนรินทร์ธร บุตรโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ยางคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายบัณฑิต คำชมเช้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ประภาเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงพรธิตา กัตโร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงวรรณวิษา เปงจา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงวรินทร สุวรรณวิจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปนะถา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ โคตรภูมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงศศิธร มาลาศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงสิรินทา บุญสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงสุนิตา สมพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงสุภัศสร ผลในเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงสุภัสรา ปดตาทะโย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงอภิญญา ปนะถา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ ปดตาสังข์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาเมืองรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา คาระมาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายเมธี ชูราษี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายทินกร กองไธสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงปภาวดี สิงนาแพง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายสราวุฒิ ประจวบบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงอารียา ปดตังถาเน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๔
เด็กหญิงดวงกมลชนก

ปตตาเคนัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายธีรภัทร แพงพงษ์มา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายนันธกรณ์ มะโนบาล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงบุษณิชา ไชยนะรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายวรายุทธ ปดตาระเต
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ ปะติตัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ พรหมงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงเนติมา วงค์บุดดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ยศคำลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายมินธดา จันทะนุย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายวายุ เชือนิจ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา ลิไธสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายชาติกล้า ปนะถา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แซ่พัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญพาทำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงพรหมพร ลือจันดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายผดุงศักดิ

์

ค้อจันทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงพวงผกา แก้วกัน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายทองไท ศรีชัยปญหา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายสุรชัย ปติทาโน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงมัลลิกา พัวนะคุณมี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงกนกอร โมสืบแสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงกัณณิกา วิชระโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายจิรายุ สุโทวา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช โฮนทุมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายชานนท์ ต้ายไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงชุติมาพร ต้ายไธสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ต้ายไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงธนัญญา สิงหะนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายนครินทร์ ปงชัยสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายนฤเบศร์ จันกอ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ชาชำนาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายวัชชิรพงษ์ จันดาหัวดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ กินบูราณ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ปนะสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายสราวุฒิ ดานา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันดาหัวดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงสุดใจ ปติถานัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายอนุชา ทองชนะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายอนุชา ธุระธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายอนุชา วิริยะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายอภินันท์ มูลแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงอรอุมา พันมานิมิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงอังคณา จำปาวะดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คงสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายณัฐพล แฟมไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายนัฐพล สีทองสา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงบังอร ชารีเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ นำคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงพริตา ทองชนะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายวัชชิระ ไชยกรุง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หึกขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยโก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายณัฐกรณ์ ภูมิภักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงศิรินุช รักษาภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายนิตินันท์ บุตรดีคง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายยุทธศักดิ

์

สุโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงรัตติกาล มีสิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงลลิตา บุญสวาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายวรพล บุญโสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงวันวิภา ชำนาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายสหรัฐ แก้วใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงสิริรักษ์ เสือวิเชียร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงอภิสรา นามวิเศษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายธนกร แก้วจุมพล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงพัชฌิรา แสนแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กชายพัทธนันท์ อุทะปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายศุภกร โพธิแสงดา

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงนิธิพร เย็นขัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายพิชิตพล ประภาษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายสิทธิโรจน์ สุธรรมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาระภี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายเอกรัตน์ หนูพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายนัฐวุฒิ โคนาโล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงวนิศรา กันหาสียา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายเกริกเกียรติ อินทะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ จันทวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงชนัญชิดา อินทะสะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงญาณินท์ แก้วบุตรสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา ช่างเกวียน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงธารทิพย์ พาไพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายบรรพต บุญเพิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงพรชิตา พันอุทัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ผ่องลุนหิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายวาสุพัฒน์ รัดจันทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงวิภาวดี ชุดไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายวิริยะ กัตโร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงศศิธร ไชยะโม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายสันติภาพ ลายสุขัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี เขมะรัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงอัญชรี สีทน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายอานุภาพ ทับไชย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายโพธิกร วิลาพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ กองไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมหวล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายชนกชนม์ เบ็ญจศิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายธนพงษ์ ทับละ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงบุษกร พงษ์อินวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๒
เด็กหญิงปริญญาพร ประจวบบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงพรไพลิน ชนะเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงพลอยชมภู จันดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำวงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุนารัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายพิรุณ หลุนบูชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายพีรภาส พันธ์พยัคฆ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายภัทรภณ ดวงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายภูวดล ขนานทน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงมณฑิตา วิเชียร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีนวนจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงสิรินทรา ครองวัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายอดิเทพ โยธาจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายอพิวัชช์ พันธ์พยัคฆ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายอภินันท์ จันทร์เทพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ สังเสวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอมรา ดีทานิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงอริสา พืชพรรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายกฤษดา ปะทะรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายกัมปนาท เกรียมไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงกุลสตรี ยอดผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงณัฐชา โสดแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ สุบุญมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ อัยยะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายพงศกร แก้วคงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงพิยดา เครือสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงวิภามาศ พลวิเศษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงศศิประภา คำจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายสัญญา นนทะสี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายสุริพงษ์ พินิจกิจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภาพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ภาพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอรชุดา พลชุมแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายอิทธิพล ศรีสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โกกระบูรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงนันทิชา พลท้าว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายบุรินทร์ กรไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงปาลิตา เศษกิจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงพนาลัย หิงไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายพีรภาส พันธ์บัวแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ตุงพิลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสัตยา ทองลาศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา พวงนิล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายเมธี สิงบุดดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายเจษฎา หิงไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายจักรกริน วรรณวิจิตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มะติตะถัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ ใจหมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายทินกฤต โลเกต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายธีระพล น้อยมูลตรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงนวิยา ทองพูน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ฉายจรุง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ปาวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร จันภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายภูวนันท์ วิปะโป
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายสุรวุฒิ แสงประเวช
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงอรอุมา ประทุมมาต
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ เค้านอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายเกรียงไกร มาลาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายเดชทัต จันทร์หอม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงชนาภา บุญพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงณัฐรัตน์ พิมพิคร้อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายนันทชัย เสนาไทย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายปยวัฒน์ ทับทิมใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ร่มจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงกานติมา ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงณัฏฐนารา พิมพ์ภักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงเอือมภรณ์

้

อยู่มีชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายตระวรรณ แสนนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายอนุชา ปตจัตตัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงชลิดา แก้วพะเนาว์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มัคสมาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายธีระพงษ์ หม้อยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงศศิธร พรมรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายเกริกเกียรติ กิจไธสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงกรวรรณ จันทะโร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายกฤษฎา กองไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิสัชนาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายคฑาวุธ ติวไธสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๒
นายธีระยุทธ เรืองมนตรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงวรัญญา พรมคำน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายศาศวัต อันธิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงอรนุช โพธิทอง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงอรอนงค์ นรารักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายเสกสรร ศรีสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงเอมอร ศรีหวัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายกฤษดา สมบูรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายกิติกา ธนบัติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงญาณิศา ผาดไธสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุบผามะตะนัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงณัฐพร พรหมไพร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายธีรธาดา แสงตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายบัญชา โนนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

เพชรใจดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายพิรา ผาแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันตรีชา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันตรีชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายโพธิพงศ์ ปองพันแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายวีรชาติ สร้างนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายวีรพล นนทะจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายวีรวัฒน์ สร้างนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายทรงฤทธิ

์

เชิดรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงทัตพร นามฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายธีวรา บุบผามะตะนัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงนพมาศ ศรีบุรินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายปรัชญา พัวคูขาม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายสิริศักดิ

์

เกษแสนศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงสุลาวัลย์ งามเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงหยาดฟา หนอสิงหา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงญาณวิภา เขมะรัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงทักษอร ทองพูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายนลธวัช ปานไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงนำฝน ธรรมชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายปริวรรต จันทะนัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงปวริศา อันไขหน้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเข่ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปุริมาโน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายวัฒนา วงนอก

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายวาทิน ทาจะปุ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงอาริยา มุขวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงเสาวรส ตรีพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงกาญจนา การะวิโก

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์เวียงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงชนิดา การะวิโก

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงชรันดา พันวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงฐิติมา ทองอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงนฤมล ชัยอาสา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายนิคม โพธิแปลง

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายบารมี สุทธิประภา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงปทมา ปุริสังข์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงพัชรา ลุนปดถา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายยุทธภูมิ จำเริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายลิปกร อาษานอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายวาทิตย์ ปุริสา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สัมฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงอมิตา ทับละคร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงอรนุช ทุริดไธสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายอรรถพล ลาธิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายเกริกเกียรติ เชิดเขว้า

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายเอกราช เมืองเหนือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๓
นางสาวจิดาภา จิตไธสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๔
นายภาณุเดช วรรณวิจิตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายยุทธภูมิ พันวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๖
นายวัชรพล สิงบุดดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๗
นางสาววิภารัตน์ สุวรรณวิจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๘
นางสาวอรณิชา เพ็ชรหล้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๘๙
นายจักรี แก้วมณี

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๐
นายณัฐพล พิมพิสาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๑
นางสาวดลฤดี ฝาเรือนดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๒
นายธรรมนูญ บุบผาทาเต

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๓
นางสาวนันทนา ลาธิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๔
นายพิทักษ์ พุดแต้แต้

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๕
นายลิขิต จันทะนุย

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

ลมไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๗
นางสาวอัญชลี สามะโม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๘
นางสาวอุไรพร เค้านอ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๐๙๙
นางสาวเจนจิรา สุรินทะราช

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๐
นายสันติพงษ์ ยอดผล

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาภูพิทยาคม วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงกมลพร กำจร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงกฤตธิดาพร ฉิมสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงชลลดา จันทรเทพ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายธนภัทร ศรีเตชะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายพลพจน์ คาระโก

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงมาดี สีวังแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงวรลักษณ์ เฮ้าจำนงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายศิวกร มาลาศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงเพชรลัดดา จันทรเทพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายธรรมลักษณ์ หนอสิงหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายอานนท์ แสนหล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายเพชราวุธ ก้อนคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงจิรประภา ศรีมุงคุณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงธีรธิดา ทุริดไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายธีระพรชัย รันชะโก
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงนริศรา นามวิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงนิตยา ยังจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายรพีภัทร พงกระพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ มารแพ้
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงวนิดา ปุริเส

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายสิทธิกร ทับละคร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ภาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายเกียรตินิยม รุมพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงวรรณภา ไชยโกฎ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายจิรภัทร์ พุทธมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายชาคริต สายืน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงทิชานนท์ เปรียมสูงเนิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายธวัชชัย ทับสุขา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เตคำหัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายธีรพล พลคำมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายพิทักษ์ ราชรินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายสิทธิชัย ไตรรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงโสริยา พลโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงกัลยานี นาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงกิตติธรณ์ รินทรึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณปะเก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงจริยา วาลมูลตรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ปะจะนัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายชัยณรงค์ หิตายะโส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พันแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมภาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงนันทณา บุตรพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายพงศ์วรินทร์ ทาอามาตย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงพรรณนิภา นินทะกัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายยศพนธ์ แก้วนิคม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายรณภพ อัมโภชน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงริสา ทาสีแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงวรรณภา ไหยะโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงวรินทร ชาวคะตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงวิภาดา มาประเภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เนาวะโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ คามะปะใน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีธรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามสมบูรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญปะติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงดรุณี บุตรศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายธรรมรัตน์ เครือเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงนฤมล สิงห์แก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงพรรณนารา ปกการะนัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงพิยุดา ขุโยชิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงลดารัตน์ เสนาจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงศิริพร ทาสีแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงสิริกร แคนนำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุดาพร สุขวันดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงสุภาพร ประมังคะสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงอนงค์นาถ ศรียางนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงอรกานต์ พนมใส
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๖๙

นางสาวกนิษฐา หญ้าอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๐
นายกิตติพันธ์ บัวนิล

๓๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๑

นายพงษ์ศักดิ

์

ทาสีแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๒

นางสาวเฟร์น มณีโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๓

นายอภิวัฒน์ กุลสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายกฤษฎา สีแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายนาวิน ช่างปรุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๖
เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

วังสนาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายวรวลัญช์ เพ็ชร์ภูวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายวรวุฒิ นาบำรุง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายวิรุธ จันทร์ลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กชายวิศวะ นาพูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายสุวิทย์ บัวหอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายอภิวัชร ฉัตรศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงกมลศรี ศรีแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงกาญจนา ชาวสวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญหล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงฐิติมา แดนดงเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงทิตยา บุญมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงพรไพลิน คามะปะใน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงภัทรดา วิโทจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงสานันทินี ซ้ายสนิททำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี พิลาโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงสุนิศา ลาชุม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงอภิรดา อุทัยบาล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายชัญยธรณ์ จะยันรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกกุนนัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายธีระพงศ์ ทัพวิชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายพัขรพล โฮมคำจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายภาณุพงษ์ ขูลีลัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายวรพล ดาวเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ แก้วเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายสันติสุข บุตรมะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายสุริยา ไหลหาโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายอัคเดช ปุราชะโก

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ นนติวาลย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงญาณิศา เทพทิพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงเต็มศิริ แก้วศรัทธา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงปยฉัตร แก้วประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงพรชนก สุโพธิอามาตร

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงยุวธิดา อุทัยสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงรินรดา คำหารพล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงวนิดา ชิณศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงศิริพร บุญศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดสมบัติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ตะนนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงสุนิสา ปาเตีย

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงสุปรียา คลังสำโรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงหนูเรียม ทองอ้วน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงอรทัย ทุรินไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม คูชาดพัฒนา  

มค ๔๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นาเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา วันวาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายกฤษฎา นินทะราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัตตรัตนำพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายกิตติพิพัฒน์

์

เรืองสมบัติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา วิเศษศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายคชรัตน์ ศรีทัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงจอมขวัญ ประกิระสา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายจักรพงศ์ แก้วภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงจิตรลดา สีทนสา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ ชามาตร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายจิราธิวัฒน์ ชาวกะตา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายจิรายุ วันบัวแดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายจิราวุธ นันทะขัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ แคนสุนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรีกระยอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาปะเขา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงชลิตา ปจจัยยัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ประสิระเตนัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายชิตดนัย โนราช

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๑
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายญาณกร จิตรมัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงญาณิศา แสงเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงณชา มะลาศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะวันโน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธามาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายตฤษนันท์ เกษมราษฎร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายติณห์ ผึงบรรหาร

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายทักษิณ แสนทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงทิพย์เนตร ประสงค์สุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายธนพล กองปดชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายธนภัทร อินทรณรงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายธนวิน ปกกะทานัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายธนากร ศรีวานิช
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายธนานุพล วาปนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายธนินท์ แสนเสนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฤทธิจันดี

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยเกตุ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงธัทรินทร์ สีบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายธานุพงษ์ ไชยบัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงธิติมา อุปมัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร โพไพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ พวงศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ขันบำรุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียงดีฤทธิ

่ ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายธเนศวร สังโสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายนพคุณ เสริมแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงนภัส ปะตังทะสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงนันภัทร ปาปะไพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงนิชานันท์ เกตุดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายนิติชัย บุญทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายนิธิกร นาคเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายบดินทร์ แสนสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายปภังกร
ปรารถนาสันติสุภา ๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ อามาตย์พล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายประภากร เสาร์วงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายปรเมษฐ์ ปะระทัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงปองขวัญ อินทร์ไชย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงปาริฉัตร อุปโก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงปยธิดา ภาแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายปยวัฒน์ ปะระตะโก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บาริศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ พิมพล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงพรรณิภา แก้วภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายพรเทพ เท่าเทียม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงพรไพลิน จันทะแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายพลาธิป ประกิระนัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ประทัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายพัสกร อ่อนสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงพานไพลิน สุพะกำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ปะวะเสนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ มังมี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ พลสีขาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงพิมศิริ บุญเลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงพุดพิชญา ปะกิคา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายภควัฒน์ ประกอบผล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายภควัต รัฐเมือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงภัทรลดา กัณหา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายภูธเนศ เมินเทียน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายมนตรี กระทุ่มขันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงมาริกา ประทุมแสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงรสิตา ปาปะโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงรังรอง ทองจุลละ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปกกังวะยัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงรัตติยากร จันปดสา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ นนลือชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายลัญชพัฒน์ แข็งแรง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงวณิชฌา ทรงมันศีล

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายวทัญู ทิพยะบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงวนิดา ปฏิสัจจ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงวรนันท์ แก้วภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงวรรณษา โคตรกำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงวรัญญา ปาสาจัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงวรัญญา พันเชือ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงวราพร ด้วงกระยอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงวริศรา ติดวงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายวัชรากร จุลศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายวานิชกุล มงคลนำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงวิรัลพัชร วงศ์คำมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายวุฒิชัย ทองจุลละ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายศราวุฒิ สีทาป
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๗
เด็กชายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงศิริกานต์ แพงคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงศิรินภา แสนยามูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงศิริยากร บุญเขือง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงศุภกานต์ พันธุวาป
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ ยงไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงสิรินธร ปะนะภูเต
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงสิรินยา สีกิว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงสิริยุพา มะธิปไข
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา สมอหอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงสุชาดา สุขปะโค
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีวันคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงสุรัชนี วรรณศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายสุเมธัส โคตรโสภา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายอนวัฒน์ ปะโสติยัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะเพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นิตไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงอภิญญา นามเหลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงอรกัญญา ปานจำลอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงอลิษา พัฒอำพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายอัครพล ปลืมใจ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายอัตถพล สุครีพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงอันธิกา มะลาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายอาชัญ อ่านเรือง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายเกริกชัย สุวรรณพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาตตรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายเจตริน ลุนสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายเจษฎา วิเศษศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สีเทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายเด่นภูมิ พันทองหล่อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงเมธาวี ปะลาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายเอกกวี บุญสืบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงเอมธิตรา ชาญฉลาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงแคทลียา วาระทัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงแพรวา พรมแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงแพรวา แก้วสีขาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายไพโรจน์ โยวะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงกนกพร สุคันธรังษี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะเตชะกัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงกมลพรรณ จิตโรภาส
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงกมลา คุณโน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายกฤษดินทร์ นินทะราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโต
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อันสุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โม้ทองศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภารตุ้มเหลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มูลสมบัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ปะมาระตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงกุลธิดา จันชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา จำเริญโชค

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงกุลนรี ครองศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

ประธาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายคงคา สุคุณา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายคณาทิป ภวภูตานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงคณิศร ทมานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายคมสัน คำสมัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ ปจจัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายจักรพงษ์ เกิดสีทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายจักรพันธ์ อินธิแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายจาตุรนต์ มีมัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงจิณณพัต จันทิชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงจิดาภา สุ่มมาตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงจิรนันท์ พลยุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สายแก้วดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงจิรวดี ปยวัฒนปรีชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงจิรวรรณ นัดปะโม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ชินอาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงจิระนันท์ จูมเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

โยอาศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ อัยยะโก

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายจีรพงษ์ ปนประยูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คุณหงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์คะนอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนอุทัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายฉลองชัย ปะกิเนทัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงชญาดา นงนวล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๘
เด็กหญิงชณัญชิดา เพ็ชรแสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายชนะภัย คำน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงชมพูนุท วงษา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายชลธาร อุดร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงชลธิชา มะธิปไข
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงชลธิชา เพชรสุกใส
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงชลลดา ปาสาใน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายชวัลวิชญ์ ลำภาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงชุติตา คงคำสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายชุมพล หองษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๑๙
เด็กชายฌาณนุวัฒน์ แอ้นไธสงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ชุบสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายฐาปกรณ์ บุปผา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงฐิติพร โพธิจักร์

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงฐิติภา จันทศร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงฐิติมา วรรณทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายฑันธพัฒน์ ชินชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา คำนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๗
เด็กหญิงณภัทรชนก บุตคาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงณัฏฐา มูลพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายณัฐนันท์ ปลาปง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงณีรนุช ยามดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงดลยา นินทราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงทัตพิชา ลาดนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงทับทิม พึงกุล

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงทัศนีย์ สังออน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายทีระภัทร ไวยมงคุณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายธนกร นามพุทธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายธนพัทธ์ วันไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงธนวรรณ เฮียงเฮีย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายธนสรณ์ ทองสุทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายธนันชัย ไปมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายธนาธิป นิลดำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายธนายุทธ์ นนสีลาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายธราดล สุทุม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายธราดล โสดาปดชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันปุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงธันยวาทินี ชินภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงธารทิพย์ กมุทรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงธารารัตน์ วันชาดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อามาตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เข็มเอียม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงธิติมา ขุนพินี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงธิติมา พลอ่อนสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ นาโคช้าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายธีรพัทร์ มณีทัพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายธีรภัทร ทำนานอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายธีรภัทร บุญเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายธีระพล พรไชยสงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายนพกร อุปชฌาย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงนราวัลย์ ครองสี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงนริศรา ปะกิลาพัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงนฤมล ปาปะเพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงนลินี กระทุ่มขันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงนลินี ชาวพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงนลินี ศรีธรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายนัฐวุธ อันมาก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายนาวี นนมุลตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงนิตชิตา ชมชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงนุศรา คำพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงบุญษณิศา ไสยลักษณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงบุณฑริกา หนูวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายปฏิภาณ คำสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายปฏิวัติ ปาสาบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายปฐวี ปะสังคะเต

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงปณิตรา สิทธิภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงประลัดดา ไชยหัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายประสิทธิ

์

ปาปะทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงปราริฉัตร มลาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงปวริศ อุบลบาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงปวีณา ทานาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงปทมา ทนันชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงปทมาพร ยางจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงปานทิพย์ รัตนฐานู
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงปยดา พุดลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงปยธิดา คำสิงห์สัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงปยพร ประมูลจะนัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายปยวัฒน์ ดีสงคราม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงพรนภา ไปแดน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงพรนัชชา มัดถาปะตัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ปติโกศล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงพัชรพร ปาปะทัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงพิยดา ปะกิสังข์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ปทุมวัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงพีรดา มาตแท่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายภชร พวงสีเคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายภราดร โพธิพัฒน์

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงภัทราพร แคนเภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายภัทรเมธี ลิลากุด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงภาณุมาศ สิงหาราโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายภานุพันธ์ อนุชาด

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงภิญญดา หลาบมาลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายภูวดล เองวานิช

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายมงคล มูลศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๘
เด็กชายมงคล อามาตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงมณฑิรา สุทุม

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงมนต์นภา เวโสวา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงมนัชญา จิตริต
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงมัณฑนา พานนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงมานิตา น้อยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงมาริษา โรมจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงมินตรา ขันมะณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงมินตรา สร้อยคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงยลดา ทวีฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงยุภาวดี สาดแล่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงรจตนา เยืองกระโทก

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ สุธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงรัชฎาพร อุปมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร กลินขาว

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงรัชนีกร กองบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายรัฐนันท์ คำโคกกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงรัตนา อัตเนย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงรัตนาวดี กวดนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงรินลดา เสตสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายรุ่งเรือง โนนศิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงลินดา ไลออน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงวณิชยา ราชมนตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายวรพจน์ ปตตายะโส
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงวรรณวษา ประทุม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายวรากร ใสโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงวราพร พันธากุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงวสุนันท์ แก้วหะวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายวัชระ ชะชำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายวัชราดล ทองภูธร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายวาคิม จันทิชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงวิชญาดา ปะวะเสนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายวิทวัส แสนเย็น
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงวิภาดา สุวรรณวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปาสานัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายวิศวะ ไชยรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายวีรพล กวางประชัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงศรัญญา กะกุลนิตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายศรายุทธิ

์

สายสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงศรุตา น้อยศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ปะนัดศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงศศิธร พลกำแหง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไชยคุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงศิรประภา ปาปะทัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายศิริรัตน์ ไทยโส
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไหลบุดดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อันทะชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายศุภกฤต นะโส
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงศุภกาญ สังขะเพท
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงศุภรานันท์ ปทุมรุ่ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายสถาพร ปะกิระคะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายสหรัฐ ไฝจันทึก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายสิทธิพร หันดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เอกศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงสิรินาถ จันทรเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงสิริยากร พันชาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงสิริยากร เราะไทยสงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงสุกุลยา แขวงเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี นนตะสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงสุนิสา สีปจฉิม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงสุปรียา ศรีวะรมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุดโต
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงสุพัฒนา มีหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปสายะสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา รัตนแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี ชินคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี สารถี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุมิตรา ยะถา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงสุวนันท์ หมันพุ่ม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ เพชรอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แนบกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงหฤทัย สุนนนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายอติคุณ ปดสาโย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายอติชาต ปดสาโย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายอนุชา กุยวาป

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายอนุวัฒน์ คอนรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พลนวน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายอนุศร รัดพรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงอนุสรา เภาศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงอภัสรา สืบสุนทร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงอภิญญา บุตรสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงอภิรดา ปาปะแพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ มูลจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ปะนัดเท
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตริต
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มิมาชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทะศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญญาละ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงอรกัญญา ไชยหรรษา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงอรทัย ประพลแสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงอริสา อารพล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายอัครรัตรชัย แสนสนุก

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงอัชฌา จงเทพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายอัมรินทร์ ฮาดภักดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายอิทธิเดช โคตรแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สัมนิตย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายเกริกเกียรติ ปดถามา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงเกวลิน พลพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงเกศกนก มูลสมบัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงเกศสิรีย์ ยอดจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายเฉลิมชัย คลังดงเค็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายเดชฤทธิ

์

จิตฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงเตือนใจ ยิงยืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายเทพกานต์ ประจะเนย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงเนตรดาว วรเท่า

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปลืมไธสง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงเพชรี ผลสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงเพลินพิศ แก้วสังข์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปะโสติยัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงเสาวภา เจียงยีหว้า

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงโศรดา สมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายโสภณัฐ ปราณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงกติกา ประกอบคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงกมลธิรา คำสะไมล์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงกฤษณา ปะวะโข

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายกฤษดา ปะกิระนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายกฤษดา สุจจชารี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายกัมปนาท ศรีลาดเลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๔
เด็กหญิงกัลย์ญารัตน์ มะลิกัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลีนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงกุลธิดา นันชาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา วงภูธร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายขจรยศ วานิชชัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา โพธิวิเศษ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงขวัญลิสา ศรีจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงจันทิมา พาโคกทม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงจิดาภา ภูคะฮาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงจิตติมา ปะนันโต
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงจิตราภา สาสีดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงจิตรเลขา อะเวลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงจิตอารีย์ คงทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายจิรภัทร มะปะโม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปทุมเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงจิราพร สิทธิภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงจุฑามาส นักทำนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ม่วงวันดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายชยากร ลามะให
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงชลดา พิมลมาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายชลธี ปดสายะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายชัชนันท์ อุปจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายชัยณรงค์ สุวรรณพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายชิณวัฒน์ ผดาวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงชิดากร ศรีพิษ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงชุตินันท์ จันทิมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงญาณิศา พลศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายฐิติพงศ์
กาญจนดำรงนันท์ ๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายฐิติพันธ์
กาญจนดำรงนันท์ ๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงณวรา บางวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายณัฐดนัย มะธิปไข
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา วันวาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณสินธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โลหา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงทิพย์อาภา แปนไทย

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ชนะทะเล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายธราดล ประภาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๓
เด็กหญิงธัญวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายนราธิป มะธิปไข
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายนราธิป วรรณปะโก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงนริศรา อนุสุเรนทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงนฤมล นามบุรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายปราการ เกิดเทศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงปรารถนา แผงบุดดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงปริญดา พรมธิราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงปรินดา กัณหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สาวถี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะลาศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายภัธนวุฒิ พรมลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายภิรนันท์ ศิริภักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายมณเทียน โพธิแกะ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายมฤคินทร์ ปกขาตัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายรัฐเขตธรณ์ ศัพท์พันธุ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายวีรพล ศรีประดู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายศรัณย์ ปะโมโท
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงศศิกานต์ มูลหนองแวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงศศินา คะชาแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงศิรดา ประวัดศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงศิริเขต มะปะเม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงสุภาพร ไทยล้าว
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงสุภิญญา จุลศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายอนุศิษฐ์ ดวงสำราญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายอภิลักษณ์ ชินชาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงอรทัย ทอนเสาร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงอัญญาณี ใจซือ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายอัษณีย์ วิยานัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงเกวลิน ประกิสังข์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๔
เด็กหญิงเกศรา ประนัดถานัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายเจษฎา เท่านัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายเลอสรร พันชาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๘
นางสาวกรรณิกา นานอก

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๐๙
นางสาวปณิดา ปะภูชะกัง

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๐
นางสาวปทมาวรรณ ชมภูวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๑

นางสาวพิทยารัตน์ ชาวพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๒

นางสาวภัคจิรา ธนูคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๓

นางสาวภัทรา พัวคุณมี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๔

นางสาวภาวินี ประสมสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๕

นายวัชรากร ประทุมสังข์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๖

นายวิเศษ พรมเกตุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ประธาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๘

นางสาวสิริยากรณ์ นนตะศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๑๙

นางสาวอนันญา คำภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๐
นายอนุวัฒน์ ปะกิตานัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๑

นายอนุวัฒน์ สุดตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๒

นางสาวอรณี สีชะนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๓

นายไทภูมิ ดีด่านค้อ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ สัจจัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สัตะโส

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงดวงพร ดิษฐ์เจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงวนิดา โพธิไพร

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงวรนันท์ โพธิชัยเลิศ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายวิทยา บุญสิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ผลเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงอารยา สัตโส
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงเสาวภา ชัยลินฟา

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงโซดา เนตชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงกรพินธุ์ คำสมัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายตะวัน นาคเครือ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายธนพล จันทิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ อ้ายหมืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จิตตะโส

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงทวิกา ชัยสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงศรินดา จันทิชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงศศิญา จันทิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายจักรกฤษ อุปเก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พึงศรี

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงชุติพร เชือจันทร์

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายภูวดล ผลผาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายเพ็ญเพชร สุปะติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายกิตติชัย พิเภก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ วาตีบุญเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงนิภาพร ปกโคทะกัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ สอนวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายธีรภัทร วิเศษศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงภัทราภร สืบสุนทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิสองห้องวิทยา

์

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา ถิตย์ภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายกฤษณศักดิ

์

อุทรตัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายกิตติภพ พระจันทร์ตรา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายคงฤทธิ

์

ศรีวรรณะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายคณิศร ศรีวรรณะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายคเชนทร์ ปาปะเถ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายชัยพิพัฒน์ นาคงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายชูชัย ศรีวรรณะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายธวัชชัย ปาปะเถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงนภัสสร เบ้าสีไฮ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายนรากร นามปสสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายบารมี ประนนท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายพัชรพงศ์ ศรีวรรณะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ เอาะน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงสุปรียา ศรีวรรณะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงกัลยา ปาปะกา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสภาไฮ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โหน่งบัณฑิต
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายจักรภัทร กิริยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายจิรพัส นะมิตรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงจิฬารัตน์ ลาวัลย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายจุลภพ สารโพคา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายทศพล สายสุด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สายโงน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมานุภาพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายนันทพัทธ์ นนทะดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงปาณิสรา ไชยบุดดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ ทาทิพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงพิริยะดา ทะลุจิตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทนูศร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงละอองดาว ปดสาเย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงวนิดา ปญจะสันต์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายวานิต ประกายะศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงวิชุดา ภู่มาก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายวิพัฒน์ พาผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายสนธยา ขวัญมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงสุธิดา ปาปะโข

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงสุปรียา แสงใส
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แพงกัญญา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลิมประเสริฐ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายชาตรี มนตรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงดารินทร์ บรรณศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายทักษิณ เสาตรง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายธันวา สุจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายนพชัย สกุลแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงนภสรณ์ ชารีบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายนภาพงค์ ปาปะไกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงพัชรนันท์ ศรีวรรณะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายศุภกร ปาปะกัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงสุนิมิต ปดสาเย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิศรีขาม

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ ประนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายอธิกาน ขันกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายณัฐนนท์ ปาปะโก

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายมนต์ชัย ศรีวรรณะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายวัชรกร แจ้งขำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายวัชรชัย สมบัติหอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายวิชัย มาประสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายจิรายุทธ มัชปะโต
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อาทิตย์ตัง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายธันวา สีทะโร
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงปรีชญา ลิมประเสริฐ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๗

นางสาวพรณภา ปาปะขา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงวันวิสา ปาสาวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายสงกรานต์ สีพระเคียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายสุรนันท์ สุจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๒

นางธัญญาภรณ์ ดรละคร
๑๖/๘/๒๔๘๘.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๓

นางประมุก มาลาโคตร
๒๔/๔/๒๔๙๕.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๔

นางลำไย วงศ์คำคูณ
๒๒/๓/๒๕๐๒.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๕

นางรัชนี เดชบุรัมย์
๑๒/๔/๒๕๐๔.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๖

นางสาวอุทิศ จันทร์สมบัติ
๒๐/๔/๒๕๐๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงอินทิรา จันทรสมบัติ
๑๘/๔/๒๕๔๔.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายสนธยา ละมูลตรี
๑๙/๕/๒๕๔๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายจีรายุภัทร ไชยทะเศรษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๐
เด็กชายพีรวัส ทบวงษ์

๔/๑๒/๒๕๔๖.
วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายขจรเกียรติ สังคะรินทร์
๑๒/๒/๒๕๔๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงช่อฟา ขานแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เกษตรศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๔๖.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายนครินทร์ ภักดีเผือ
๒๔/๖/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายพีรพงษ์ วิลาพรรณ
๖/๑๐/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายจีรโชติ ศรีคุณโน ๘/๖/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายรณยุทธ์ ศิริมูล
๒๙/๓/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายทัตดนัย แดนลาดแก้ว
๑๘/๕/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายณัฐพล โลภา
๒๘/๒/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายปณิธาน ศรีวรสาร

๒๕/๘/๒๕๔๗.
วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายวชิรวิทย์ บุษเนตร
๒๔/๒/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงวิชชุดา มุลเสนา
๒๐/๓/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงปนมุกข์ ศรีทรัพย์ ๓/๓/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงปยนันท์ กัลยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงปานตะวัน สีคุณเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงสุภัสชา อยู่สุข ๕/๙/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ งามเมืองปก
๒๔/๗/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงเมวิกา กาวิจันทร์
๑๕/๔/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ดวงชาทม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ คำพิลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายวิจิตร สิทธิประเสริฐ

์

๒๐/๑/๒๕๔๗.
วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีภูมัน

่

๑/๘/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงลักษิกา นพเก้า
๓๑/๘/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ แสนวิชัย ๙/๙/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงภัคจิรา สายวรรณ์
๒๑/๑/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงวรินทร สงลา
๔/๑๒/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงเมทิยา นุพพล
๑๒/๔/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงหัทยา โพธิฤทธิ

์ ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗.

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงพิชชุดา เดชศิริ ๒/๑/๒๕๔๗. วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงประภัสสร ชิดดีนอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงปภาวดี พันธุ์ยางน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงกนกพร เดินชาบัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงปทพร แสนคุณแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินแสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายภูศิต วังคีรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายอภินันท์ สาระโท
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายศราตรา อุปวันดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงณัฐติยา ดรพลก้อม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงกมลชนก บุญพิคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พรเพ็ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงนริศรา ขวัญเติม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายทิพวรรณ ศรีตรีจักร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงสุดาพร ดงนางรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฮาดเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายนนทกร ไกรยวัตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายปพน ศิริมาลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายภูริเดช ดรพลก้อม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายชยุตพล สีพาฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงรัชฎาพร บุตรศรีจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงพิชญาพร สีตาชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๑ เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์
ศรีตรีจักร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงธัญสุดา สิงห์แก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ศรีชุมพร  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายอาทิตย์ แก้วบุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายกิระติ ไชยกิจ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายภานุพงษ์ ไชยพิเดช
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายภูวดล ถินมนัด
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายชานน ภิรมย์สุข
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ปนะทาใน
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ เรียนทิพย์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๐ / ๑๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงขวัญชนก สมภาร

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จงกลมณี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงวิชุดา มหาชัย ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรสีวงษ์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา ขาวหยวก
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายวงศ์กร ไชยพิเดช
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายอิฐติพล สีสิว

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงณัฏฐชา สุทธะมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงนงนภัส สาระมณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงปภาวดี พรนิคม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงเนตรชนก สาธิตธรรมชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีอุ้ย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงณัฏฐชา สุทธะมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายพิชิตชัย หีบแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายปฏิภาณ อิมเอิบ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายธราเทพ โนนแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ สัตโรจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายสธนธร แสนหิม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายสิทธิโชค พงษ์สละ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายธนฤต วงเสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายเนติพงษ์ โนรา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ใฝชำนาญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงภัทราพร บุญโกศล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงนงนภัส ลัดลงเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงธัญพิมล อุปนันท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงวรัญญา สารสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ สะมูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงรัตน์ติญา พลบำรุง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี สระสม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายธนพล กงเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

สงนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายอนันต์ นิลนนท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ โชติชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายนิติภูมิ วันมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายสุรชัย เสนใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงญารินดา อามาตย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงสุจิรา โคตรประทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงณัฐธิตา พันอะนันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เนืองเม็ก

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงอภัทร์ศรา พรมนัส

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แสนสด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงพจมาน อนุนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงนุชดา ปกเขมะยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงวรกานต์ ไชยเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงจิรดา แก้วเหลียม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงจนจิรา ชาพุ้ย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงปนัดดา หีบแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงอนัญญา ไพรสนธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูฆ้องไชย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงปยดา เนืองเม็ก

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์ศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงอริสรา อาสนาชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปรือทอง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงศศิธร กองทอง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงวรรณภา สิงษ์ใน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ กิงแก้ว

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ พาโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายโชคชัย ขาวเกตุ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายเอกชัย หนองภักดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายอรุโณทัย บุญสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายศศิธร จันทร์เสน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีโยวัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงทิพวรรณ์ หาสุนโม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงศิรภ้สสร ไวยัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฆ้อนดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๖
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง

ชมพูพาน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงทิพรส อุ่นใจ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายวิชิตพงศ์ สันธิวาส ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

มค ๔๕๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายพีระพงษ์ เทียบแสง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๒ / ๑๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ปนขุนทด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงชนันท์ณัฐ สัตตรัตนำพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงชลลดา กัณหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงชลิตา ด้นกันเดช
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายธนกร จันหนองหว้า
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายธีราทร ลิมเบญจทรัพย์

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายนพรัตน์ ประกอบกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงนภาวี ภัทราบุญญากุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายนรธีร์ เรืองสินทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาปะขา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงนิภาพรรณ ช่อขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ปุลำพะเว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายปณภูมิ โสมทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงปนัสยา ราชชมภู
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายปรเมศร์ บุญเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปดชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงพรหมพิริยะ รสสุคนธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงพัชราภา ประสานตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายพันกร เหลาชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายพัสกร แซ่เตีย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายพีรภัทร ปาปะเพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายภวัต ธาราวดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงภัทรกัปป สวาศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายภัทรดนัย พลขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายภัทรพล สัตะโส
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนามบุรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ปกกุนนัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงวรนงค์ ปตโต
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายวรรณชาติ เฮียงเฮีย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เสนามาตย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายวริทธินันท์

์

โพธิเทพา

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงวริศรา เสนามาตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงวสุนี นามบุรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายวายุ แสงอุไร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงศศิธร รสหอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงศศิวรรณ วุฒิสารคุณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงศิริประพา เทพศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายสพล สุดนางาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ เวียงภักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสุทธิรักษ์ ปกเขตานัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายสุริยะ ศรีวรรณะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายสุวัจน์ ราชบุรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงหทัยชนก ปะวะภูตะกัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงอภิชญา โพธีร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงอรทัย บุญยะรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลินฟา

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายเมธี ภูมาศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ซาหลาบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันดีกระยอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงกาญจนาพร ท่อนแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ เยาวนารถ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายจิรายุทธ นามโคตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงณิชารีย์ กุลโพนเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงทัศญามล นินทราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายธนดล สืบศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงนริศรา ชินเพ็ง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายพงศกร ชินชาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายภากร ปจจัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงวรรณิสา ศรีสมศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายสหชาติ บุญรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงอธุรดา มาฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ อัตเน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายอภิวิชญ์ ภูญาดาว

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงอรอนงค์ พินทะปะกัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๔ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

วันจงคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงเยาวเรศ แสงแสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงจันจิรา ศรีวงสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายณรงค์ชัย ละออ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ใสทองรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปะกิระเนย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงดวงดาว ทุดปอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงดวงเดือน ทุดปอ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๘
เด็กชายทรงศักดิ

์

มังมี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายธีระพงษ์ คังดงเค็ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายประภาวัตร์ ไชยคำมิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายวัชรพล กุลไธสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายสรวุฒิ อะมะมูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายอัครพงษ์ คังดงเค็ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายอัสนี ดวงจันทร์โชติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายจักรพงษ์ สมใจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงจีรวรรณ ประจุดทะเนย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายชลวัฒน์ ประทุมจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายชัชวาลย์ น้อยเสนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงณัฐริกา ปทุมแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายธนากร หลู่ดอนบม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงธนากานต์ ชาวสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายธีรภัทร์ ไวมงคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงภารดี กงไกรราช

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายวนันต์ชัย ประศรีระเก

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสงโทโพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายสุรสีห์ เพิมไธสงค์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงกนกกานต์ ลอยแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายกฤษดา หม่อมกระโทก

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คังดงเค็ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายธิติวัฒน์ เอกศิริ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายธีรวัฒน์ โสภาประทุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๓
เด็กชายพิทักษ์ ชูชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายมนต์ธร ปะกิคะเนย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๕ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายรัตนพงษ์ หลักพันคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายสิทธิชัย ชาวเกวียน

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายเมธัส ธรรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงเมวดี ประทุมสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงกชพร สุปะเม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงกชพรรณ บัณฑิตเสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายกนกพล ทับสุขา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่ฮ้อ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงกมลวรรณ พลร่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายกรภัทร์ ปะกิคา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงกฤติกา ฤทธิวิชัย

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญมาศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายกฤษฎา ชาวไพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงกวินธิดา จันดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงกัลยกร ทอนมาตย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา ไกรสี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงกิงเพชร

่

อินทร์เพ็ชร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายกีรติ ทาสีแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงกุศลสิริ คงแสนคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายก้องกิดากร พุทธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา คำสมัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงคัคณางค์ จันอุดทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงจริตจตา อนุสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายจักรภัทร คำสมัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายจักริน ประวันนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงจันทิมา ปกกะสีลัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ปะสังคะเต

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายจิรทีปต์ ค้าสุกร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายจิรภัทร ธีรภักดิสวัสดิ

์ ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายจิรโชติ ดวงชะรา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๖ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายจีรภัทร ธุระสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงจุรัญรัตน์ โพธิดี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๔
เด็กชายชณวิช คำภาบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงชนกนันท์ แปลงมาลย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายชนะชล ภูตเขต

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายชนาธิป แคนลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงชนิศา นาหนองตูม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายชัชวาล ปะนันโต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายชินวัฒน์ เรืองบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงชุรีวัลย์ ยืนยาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายฐปนัท พลกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงฐิดาพร ประกอบเสริม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายฐิติวัสส์ ประนัดเต
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงฑิตยา มาตรา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายณฐกร สืบสุนทร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายณัฐกรานต์ เพชรโรจน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงณัฐฌา โพธิแกะ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายณัฐดนัย สืบเมืองซ้าย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ไชโยลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๔

เด็กหญิงณิรชา ปะติตังโข
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงทิฆัมพร รักษาพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงทิพย์อัปสร บุญด้วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ สุปติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายธนดล สุขเกษม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ คุรุทานัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนวรรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงธนสร มาฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงธนัชชา บาริศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายธนา แสนเสนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๗ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายธนากร ปกกาเต
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายธนาดุล เครือผือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายธรรม์ดนัย ปทมาตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายธรวิวัฒน์ ทับสมบัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายธราดล บุญเขือง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายธวัชชัย มะโนราช

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงธัญชนก พันธวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะติสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายธันยา สิงมาดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายธาราดล โยธะมาตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงธาริณีย์ มีสูนย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันอุทธา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายธีระพงษ์ พลคุย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายธีรัช ชุมสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงธีราพร ยานู
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายนพกร ไทยวิจารณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายนพรัตน์ หนูแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงนภัสสร คำกองแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายนรากร ปตตานัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายนันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายบวรพจน์ ยาหลง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายบารเมษฐ์ บุญรอด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงบุษกร ปตตังโข
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายปฏิภาณ ทิมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๐
เด็กหญิงปภาดา ปะเมนาโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงปภาพินท์ ทอนโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายปวีณ อุปมัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงปวีณา บุตรมาตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายปวุฒิกร วังดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายปฐยาวัฒน์ สิทธิสาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงปณชญา อินทรประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายปณณทัต ชัยธานี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงปานตะวัน คำอาจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงปานตะวัน เอกรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๘ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายปติพงษ์ เปยทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ ขายม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงปยะพร ยะถา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงปยะวรรณ ปะกินังเต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายพงศพัศ ลาดนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายพชร โนศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงพรมงคล ภู่โสภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๗
เด็กหญิงพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายพัชรพล ยศคำลือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายพัสกร ปุญยะสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงพิชญา อินนวล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงพีรสา คัดทะจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงพึงพิศ สัตรู
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงพุทธิตา ไปใกล้
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายภัทรดนัย ปจจัยยัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายภัทรดนัย สระคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงอนัญญา มะธิปไข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายอนุชา ปะมะโข
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายอนุชา ปุเรโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงอมิตา ประธรรมสาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงอรปรียา คัดทะจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงอรพนิต แก้วสังข์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ วิสูงเร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงอรอุมา ไร่สงวน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงอริศรา สุขังสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงอริศรา เวชกามา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายอัคพล พลกำแหง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอารยา ชาวพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองหล่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายเก้าธันวา จ้อยนุแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔๙ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายเดชาวัต ศรีสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จูมเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงเมธาวี ผุยเตชะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายเมธิชัย ลามะให

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงแพรวา นามมงคล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงไอรินทร์ ชะชิกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ทิพศรีราช
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ปะติตังโข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายกฤษนัยต์ ขุนค้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงกัลยณัฐ ชาลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายจักรรินทร์ ปะลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายจักรินทร์ ประกิระโส
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงจันจิรา บุบผารัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายจิรภัทร ติมุลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ชาวเกวียน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

หิตายะโส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงจิรัตติยา บาริศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายชนะศึก ประจุดทะเนย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงชลลดา บัวรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายชัยยสิทธิ

์

พิลาวุฒิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายชานนท์ วารีศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญจะภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายติณณภพ สิทธิสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ศัพเสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงทิฆัมพร แคนมี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงทิพย์นคร โพธินอก

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายทิวธวัช จันทะศร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายทิวากร วารีเขต
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายธนพล เกิดวิถี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ สีบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายธนภัทร เตชะนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ วงษาปดนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายธนากร ดาบุดดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายธนากร วาจารี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๐ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายธนาธิป ศิริสำราญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ปฏิตัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายธัชชัย ภูเหิร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงธิติสุดา หลาบสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายธีรภัทร ดงปะขา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายนพัตธร วงศ์ภูธร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายนเรศ น้อยศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายปฏิภาณ คุณเอนก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายปรมินทร์ วงษ์เพ็ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๔๙
เด็กหญิงประดับเดือน

ทาหาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
ชัยบุรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๑ เด็กชายปราชญ์พลาญชัย

ศรีรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายปรีชาพล ปะเภโส
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายปรเมษฐ์ เดชโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงปวริศา ลือไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงปญญาพร บาริศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายปารเมศ ปาสานะตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงปนมณี บุตรเล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายพรชัย ไมตรีจิตเกือกูล

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๐
เด็กหญิงพรพิมล ธรรมษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงพรพิมล ปดทุม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงพรพิมล ปุริตัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงพรสุดา บุบผา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายพลฤทธิ

์

บัวแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงพัชราภา บุญศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายพัฒนพงศ์ ประพาศพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๗

เด็กชายพิชิตชัย สืบสุนทร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายพิพัฒน์ ประพาศพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงภรธิภา ตะนนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงภัทรานี สิมชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงโทโพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายภาณุพงษ์ นพเก้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงมธุรส สอนนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๑ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายยุทธชัย นนทะภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ อัปมะโน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ปกกะสาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายวงศกร หิตายะโส
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายวงศธร โสวรรณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงวรัญญา จันดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อินธิพัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงวรินญา คำมุก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงวรินยา ปาปะไม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายวสุกฤต ประจุดทะศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายวัชรากร ประสีระเตนัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายวัชรากร อักษรพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ รัชบัวชุม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๐
เด็กหญิงศศิธร สมีแจ้ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายศิรินทร์ ศรีณรงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงศิริอนงค์ บุญเพิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงศุภกาญจน์ วานิชชัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายศุภฤกษ์ ชัยเฉลิม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงศุภัคสร ม่วงทำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายสหรัฐ มาตรามูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายสิทธิชัย อุปมัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ปะวะโข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ โยธามาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายสิโรฒม์ ปะกิคะเน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยปราบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา โพธินอก

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌา แก้วธานี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๔
เด็กชายสุรจิตร ประเสริฐโถ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายสุวิทย์ มูลอำคา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายอณภัทร สุชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๗
เด็กชายอนุชา จันทอุตสา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายอรรถเดช ดุรงค์พันธุ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายอาชาไนย วรโชติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๒ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงเบญธิทรา ศิริเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๑
เด็กหญิงเพ็ญณภัทร พรรณาภพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายเอกชัย จิตร์ตรีเมต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงกิติยากร ปะโสทานัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายณรงค์กร มูลอุดม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายตะวัน มะโนราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายธีรพล มัดถาปะตัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายธีรภัทร แซ่ลี

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายพงษกร วรรณะวาโค
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายพีรวัฒน์ อุดดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายลิขิต แสงจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายวรพงศ์ จำปาโอ้ก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายวัชรากร แก้วจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายวิชญะ ปะกิสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี บุพตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายโชคชัย นิสัยรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงกุสุมาลย์ ศรีเฮียง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายจักรพงษ์ มะธิเปนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายชัชวาล ปองไป
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายชัยณรงค์ แก้วภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายธเนศ ทองจุลละ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายปพนธนัย ศรีบุรินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายมงคล สืบสุนทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เซ็นนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงชนานันท์ ครุทานัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายภูพิพัฒน์ นนตะสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงอลิศรา ปอมปาปง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายวชิรพล มหาประโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ผิวนวล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงอริศรา วงศิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายชินกร วรรณปโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ มัดจุปะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายณัฐพล คำรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายพงษ์พันธ์ มะกา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕๓ / ๑๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายทศพล สิงห์ด้วง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ สายืน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๗

เด็กหญิงวิสสุตา จันทะคัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงอภิสรา ลุนศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายจารุวัฒน์ กุลจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายธนภัทธ์ คำน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงนิตยา ประมังคะตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงพัชราภา หนูแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี ใหปะโท

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงกนกขวัญ หัดนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ขันโยธา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงพรวดี โสนโชติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงลลิตา สุวรรณเพ็ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายวรชัย พลเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายอธิป ภูทองพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายกฤตพัจน์ ไชยหันขวา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายวรวุฒิ แก้วน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายวิทวัส เหล่าทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายสุทธินันท์ จันทะเลิง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายอัครชัย เหล่าโผน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สุวรรณโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายปณัยกร วงศ์สอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายปริญญา ตะโสรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงยุภา กัสปะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายธันวา แซ่เลียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงสุนิตา เหล่าเทิบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนืองแสง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทวิเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๓

เด็กชายบัณฑิต อามาตย์บัณฑิต
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงพรประภา ม่วงเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงพัชริดา ทะลาสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงรัตนา จันทะแพน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายวรายุส หมันการ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงสุภัทรตา ศรีวรรณา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงอัชราภรณ์ กองราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายเณติพงษ์ ศิริพยัคฆ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายสมหมาย กองสำรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเฒ่า วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายธนพงษ์ พิมิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงปารวี นาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีปดถา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายวัชรินทร์ บุรมรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงศิริวรรณ คันทะโสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ พาลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงกัลยา พานนนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายธนธรณ์ จันทร์ศรีรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ กรงทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงประณิดา นาถมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงประภาสิริ นนท์เพีย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายปยพัทธ์ วิเศษพูน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๕
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ประเสริฐศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงมัณยาภา หินนนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ตะคามจัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายวินัย เกกาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงเรือนแก้ว ช่างจัตุรัส
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงกมลชนก นาแถมนาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายจักรพล อ่อนโพธา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงชลนิภา ผาลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร วันชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงณีรนุช ลังสา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงดวงฤทัย ทัศนิยม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงนิราวัลย์ จันทรวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายสุภิราช พลเสน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายอรรถพล วงษ์เส

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา พละเดช

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงอานิตา ซันดรัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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