
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๘,๔๖๒ คน ขาดสอบ ๒,๘๑๓ คน คงสอบ ๕,๖๔๙ คน สอบได้ ๔,๓๖๐ คน สอบตก ๑,๒๘๙ คน (๗๗.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายเมธา วงลาเซ็น

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ผลวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายสชารัถ ธานี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายณัฐริกา ชมรส

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุธาสิณี อ่อนอยู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวธิราวรรณ กนึกรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงกาญจนา โนนสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวกัลยาณี ดาศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงนารี มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายต่อพงศ์ เวชรัตนเชษฐ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายพศวีร์ มุ่งงาม

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสิริพัฒน์ เจริญศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงกวินธิดา หอมชาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพชร พูดดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงวิราณัลล์ เหลียมไธสง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงปารย์ณิสรา ออกสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุวรรณธาดา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๗ เด็กหญิงณกัญญาพิไล
แสนยันต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายภัทรพล สตานิคม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงจิรภิญญา ศักดาคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงชญาดา ใหม่คามิ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเปรมนภัส วรรณสุทธะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงญาณัจฉา เหล่าไชย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอธิภัทร วงษ์สะพาน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงจารุภา เพชรปราบ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๑๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายอัคคพล ภิญโญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสุวิชาดา โคตรนรินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร สิทธิปกรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายอธิษฐ์ นำพูลสุขสันติ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณัยน์ปพร โคคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงมนัสวีร์ ตังภิญโญพุฒิคุณ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงชุดาพร พรรณศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงทักษอร บุณยวิวัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายไตรภูมิ บุษหมัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายธนภัทร ศรีหามาตร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ปดถาวโร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงธนัชพร เนืองมหา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ จำปาแดง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงรพีพรรณ ขันแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายกิตติกวิน สิริพัฒนโชติกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายปพนเดช พรหมอ้น

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอัญญาดา มะเสนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธีรินทร์ เรืองศรีมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธฤต เมืองพรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปุณวัฒนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงมนพัทธ์ ปุณวัฒนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะกล

๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ โมในยกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกานวรินทร์ สะสีสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงวริยา โคชขึง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงวริษฐา มะลิใหม่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายกันตพงศ์ ยอดเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงภัสสร อินพินิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงดาดุษฎี เนืองเฉลิม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสิริโสภา อมรสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แก้ววังชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวชุติกาญจน์ ศรีละครดี

๑๕/๐๗/๒๕๐๙

วัดมหาชัย มหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายศรัทธา จันทะแพน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวีระพงษ์ จันทะแพน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายเกรียงไกร นนสีลาด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายชินวัฒน์ ตะวัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ ทิพราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงกุสุมล ประสงค์สัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงดวงฤทัย กวดโท

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายชาตรี ศรีบุตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายทะนงศักดิ

์

อุทัยสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นายเปรมศักดิ

์

วัดระดม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นายภานุพงษ์ ตะวัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นายวุฒิชัย คงสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหัวนาคำ  

มค ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายภคพล นิลแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอนุชา แสงทองทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายระพี ตะนัยศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายชนานิน จิตรสม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายญาณวุฒิ พรมตู้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายนรากร อันทฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายวัชรกรณ์ แก้วโภคา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสาวิกา เมืองกลาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพีระพรรณ ทับวัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุภัสสร ปดคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงภาวิณี อนุโต

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาสีดา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงปรายญา จันทะเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธนโชติ แก้วบุดดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายภูวเดช ทองสีเมฆ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายธีรพล เพียโคตรแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายธีรภัทร ตางจงราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายพิเชษฐชัย ศรีเทพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกาลัญญตา ศรีลาชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกุสุมาลี สุริยะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๘๙ เด็กหญิงเบญจลักษณ์
แสงอรุณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา เจริญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงสิรภัทร ทองขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา พิมวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงดวงกมล ทนาฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธนกร อุประ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อภิสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงณัฐญา นำใส

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม โนนตูม  

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เพืองแก้ว

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยา

์

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกุลิสรา ฝอยทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงฑิติยา ชูภักดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวรรณกร แสงวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฏฐวี

วงศ์กระบากถาวร ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช พันธ์ศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงธนพร ลาวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายเกรียงไกร กล่อมปญญา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายตะวันรุ่ง จันทะจิต

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายวีรลักษ์ ออมสิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ปกกาเวสา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงฐิติวัลดุ์ หลงสวนจิก

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จ้ายหนองบัว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ มูลอัต

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรพีพิชชา แก้วไกรสร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายวินิจ นิจำปา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกิตติยาพร ถามูลตรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงนิภาพันธ์ จันทะคล้าย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ภิรมย์รักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงภคริชา ชงัดเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงอัถชิราภรณ์ สีสังข์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายศิวกร เงินทองเนียม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายพีระ ปกสังคะเนย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกมลชนก เทศพรม

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา ยะเคหัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงภูษณิศา เศษคึมบง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิติยา ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายชนะชัย มามิตร

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงจิราวรรณ นันตา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพนิดา พึงจินดา

่

๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงน้อย ใต้ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายพีรนัฐ ปจฉิมก้านตง ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายดนัย อุทัยนิล ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายสุรชัย ขันขวา ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเกษฎารณ์ นามจำป

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงจิรนันท์ อุรัน ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ตะภา

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ภูมิไชยโชติ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงวรรณภา เกตุมาลา

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ละครทิพย์

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุนิสา สุภาษี ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงศศิธารา เพชรอาชา ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงบุษบาบัณ สีไวพัฒน์

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงศยามล พาพินิจ

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวง ใต้แวงน่าง  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายสุรภา สุนทโรจน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายอภิญญา นันทะเสน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวรนุช แสนอามาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ส่องเหนือ  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวบัวคำ ไชยโอชะ ๓/๕/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวนภาภรณ์ ดรบัณฑิตย์ ๔/๒/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๓
นางละมุล ภูครองนา ๔/๖/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวสิริยากร กาญจนสมางศ์

๓/๑๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวบัวไหล เพชรเสนา

๗/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวพรวดี ดีราชรัมย์ ๒/๓/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวกนก น้อยตำแย ๕/๔/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวหนูโก ดรลาพันธ์ ๓/๒/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาวกัลยา แสนโคตร ๒/๗/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวลาวัณย์ จันทคาม

๑/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวสุบรร จอมเถาะ ๕/๓/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวมยุรี หนุนไธสง ๒/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นางพัชราภา เปล่งรัศมี

๓/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวกัลญา อันทะปญญา ๑/๒/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวพงษ์ลดา กล้าจริง ๓/๑/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวกนกณฐ ผาจันดา ๒/๘/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นางอุษา ทวะชาลี ๓/๑/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสายฝน กุลจันทร์ ๓/๒/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นางบุญจอม ไชยวงษา ๒/๔/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นายนเรศ พระธานี

๔/๑๐/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๑
นายปวรรุจ นานอก ๑/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นายปรัชญา กุลยะ ๒/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นายสมพงษ์ มลฑาทิพย์ ๑/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นายสรรเพชร ดวงพลจันทร์ ๓/๑/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายชาคริต คำบุญเกิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงรัชกร วงศ์บุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธนากร เนืองสิทธะ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเขือนช้าง

่

วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ นามบุดดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงชนิดา นวนโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายปริพัตร์ สิทธิจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายภาคิน ไสวงาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดกุญชรวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงปณิตา สุวรรณทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา

วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)

 

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายกิตติวิชญ์ จันเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายวรวุฒิ ศิริบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายวีรยุทธ อะวิชัย

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายธนวิทย์ สุพรม

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายศกลวัฒน์ สีทะลัง ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอาทิติยา อุทัยมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงอุษณี เรืองสมบัติ

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรชนิตช์ เรืองสมบัติ

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงพิจิตรา พรมวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปนัดดา สีทาพล

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายพีรภัทร แสงสว่าง

๓๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายอรักษ์ แพงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันลุน ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายภานุวัชญ์ ขันลุน ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ น้อมระวี

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุตราช

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงมาลินี บุญปก ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุชาดา รักษาพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๑ เด็กหญิงพลอยกฤษณา
ทัวประโคน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงปณฑิกานต์ พยัฆสี ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงภาวินี ยศพล

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายเอกร ขานพล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายศิรวัฒน์ จันทะโคตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายปชญากร ชัยคำภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีหาพล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายสุทิน สมสีดา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายโชคทวี ศิลวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายพงษ์ศัก พละสาร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปาริดา วงษ์โคตร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปยะวรรณ จักษุทิพย์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา อุทัยแพน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เทพเนาว์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายณัฐภูมิ แฝงเมืองคุก

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ วะมะพุทธา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พลลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงวรรณีพร ยานสาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวิภาทิพย์ อินหนอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ บัวทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ อุตศาสตร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุภาพร นาถาดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปณฑิตา ยศบุญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิมรัตน์ พูลลาภ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายณรงค์ นาถาดทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศรี

์

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายนพรัตน์ โยปดทุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงปุญญิสา เห็มสมัคร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสิริธัญญ์ สุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายอิสระ กองแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพิมพ์อร เห็มสมัคร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวันวิสา บุญธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ปาจัน

่

ท่างาม  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายปกรณ์ ทับทมาตร

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายพลพล อุดมเดช

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายพนธกร ดาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำแสนเดช
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเฉลิมวุฒิ เฉยภัย ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายอัคพล ชัยโพลง ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงจรัสแสง คงแสนคำ

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงชลดา สีวันทา ๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพรรพิษา แสงจันทร์

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงภาคินี ตรีเหลา

๒๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชนิดา สุวรรณมาโจ ๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงอรัญญา นามมุลตรี ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ

บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ รัตนะวัน

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพรภิมล บุญเกิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงนภัสสร งามกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพลอยพรรณ บุราณรมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพัชราภา อนันตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กระทุ่มขันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกิตติวัลย์ ลายโถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายธีรภัทร วงหาจัก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายธนพล มีหนองใหญ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดท่างาม บ้านโด  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายน่านฟา สุภามงคล

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ด้วงคำจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายภูมิภัทร เมฆวัน

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายอธิวัฒ สุจริต

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงขนิฐา ไชยชาติ

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงรักษิณา ชนะบุญ

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร คัทสิงห์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายศรันย์ ปะทิทัง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภากร บัวนาค

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายวาธี ทับธานี

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงญาณินี ด้วงคำจันทร์

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงประภาพร การะไพ

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงวนิดา นึกแสน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวิชาดา คำเรืองศรี

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุภาณัฐพร ละครชัย ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงวรรณศิริ จิตนนท์ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธีราเดช เรือศรีจันทร์

๑๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายพีรภัทร์ จรนนท์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายกนกกร อรินอภรณ์

๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทรา

๑๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงฐิติชญา คำวิลัย

๑๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำคลอง ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงดวงพร มูลผลึก

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงนริสรา ประทุมไชย

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงนฤมล จันทร์คุ้มวงษ์ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงไอริษา สุขเต็มดี

๑๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายกฤษฎี อุปทันสี

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายกล้าณรงค์ อินาขาม

๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงจิตรนุช คำทูลศรี

๒๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงณรินธรณ์ มณีจักร

๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปุณญนุช คำยอด

๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงเพชรลดา ริเศษศรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำสีโห ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายทินกร บุดดา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธนาคิม ประสพคำ

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายปรัชญา คำบุญเกิด

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ขามกุลา

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายอนุชิต ภูทองใบ

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายวุฒินันท์ หาลันดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ ใจเปย

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงวรรณภา ศรหาญ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชนิดา วิชาสวัสดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ สิทธิสวนจิก ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอรดา เสนาเทพ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายปฐวี มะโนลา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายวิธวัฒน์ บุญพันธ์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สุทธาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ เสนาราช

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงจุรีมาศ นอกไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงชนิดา เสนานิคม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายกิตติภพ นอกไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธีรชาติ ทศหล้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สระทองหน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนภาพร ชูคันหอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงอารียา อันสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายภูตะวัน คำสิงห์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานกเขียน วัดเทพวิหก  

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายธีรเทพ ถิตย์กิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงพรนภา หอมเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ปญญา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายวิทยา มะพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงฉัตรสุดา นนยะโส

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงนันนิภา อำพิมพ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงนำฝน ฟนไร่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงพรยมล ยะวร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงพรวรรณนา ไชยปญหา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๗ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สุวรรณภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงศศิธร ทิพย์ศรีราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงธนัญญา วังหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง วัดโพธิศรีจินาราม

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา วาลมูลตรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงศศิลักษณ์ กลางสุโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอริสรา ทาน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงวริศรา ภูดินขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายพลากร วงษาสืบ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงนริศรา สุตนนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ผ่องใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงจินดามณี ศุภสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกัญญามาศ แสงสว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายรณภพ ภวภูตานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงเจตปรียา ภูสำรอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงศิริรักษ์ นารีนวล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกุลนันทน์ คะสุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงณัชชาพร หงษ์วิชา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงชนิดาภา พิมพ์ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงชลธิชา ไชยโชค

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงปนัดดา จำปางาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนศิริยากรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายโชคอำนวย เจริญราช

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ มงคะวิระ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงชฎาพร สร้อยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายกฤตธนภัค คำเบ้าเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายภัทรพงศ์ มาตพรมราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงชญานินทร์ ใหม่คามิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงปุณิกา เพชรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โสกาใฮ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงอรวรรยา ศรีแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอักษราภัค จันทะจิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายเจษฎา แสงชูวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา เจ็กสูงเนิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงณิชา แสนซิว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงเพชรชมพู โสภณสิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวิมลสิริ ฤทธิยา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอริญชยา กิตติเสรีบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงจิรัฐิติกาน ศิริบำรุง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงญาดาวดี มีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงณัฐสุดา ภูแสนคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงโชติกา นเรกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงธนรรสพร ศิลาวุธ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงพาทินธิดา เฉลยพจน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา เรืองแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงอรวรรณ บุญภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงอินทิรา ใหม่คามิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายปณิธาน จุลชีพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงณพวรรณ ภาชนะวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงทิพย์พิมล แก้วม่วง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ภูหัวดอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงฐิติชญา โสภานิช

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปนัดดา บุญดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงปรีญากุล แสนเย็น

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงปยะพร ถินมาบแค

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ไชยสงคราม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายปฏิพัฒน์ พินิจจิตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฐวดี แสงไชยา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงนันญาดา โททำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุธาสินี ชัยดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายกิงเพชร

่

พิมพ์ศรีจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายจักรภพ เหล่าพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงจิรประภัทร พานคง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงปภัสสร หอมแช่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงรัชชประภา พิมพ์ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวรรณสุข สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวรุณยุภา อินทรีย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงวิภานี ภูมิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอุษณีษ์ เพียรภูเขา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายภูมินทร์ ประดิษฐจา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงธาลดา ศรีปดถา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงรัตน์นรินทร์ มีมินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงศุภธิดา ชุมมวล

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงอริสา โถนะวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเขมมิกา ทับทิมไสย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงบัณฑิตา โม้ศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปฏิมา เฒ่าทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงพรชนก เพ็ชนสังหาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงพรนภัส กุมภวาป

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวริศรา รัตนทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนวพร ศรีมันตระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงนิษิตา ดุรีรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปยชาติ ศรีจันทร์บุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โคตรชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงฐิติยา สิมหล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงนิชานันท์ ราชจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงนุขรีย์ รักษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงปนัดดา ทองดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงแพรวา แก้วศรีจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ คำหลาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงศุภิสรา บุญยะเพ็ญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงรุ่งฤทัย ช่างเกวียน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอลิศา จันทกลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอ้อมขวัญ จันทรโสภณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

โสดามรรค
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ อัมพวา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงนภาพร ทันทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอภิษฎา อรรคแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอรพรรณ ศรีเกษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันสุก

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุธรรมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงสโรธร ขวัญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ การไฟฟา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำปลิว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสโรชา กุณโฮง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา หลงวารี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอนุสรา ศิริกิจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายสัณหณัฐ

แก้วทรัพย์เศรษฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายอัจริยะ ไชยบล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูคำศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุมินตรา พลเหลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ อนุฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงณัชชา ต่างมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงวรกานต์ อุทัยเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงเกวลิน สีแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๒ เด็กหญิงอาภัสราภรณ์
รัตนพลแสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุทัยดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายเมธัส พลศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวรรณษา ศรีอันจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอารยาพร มงคล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกฤษณา ศรีวันทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงวริศรา ทาระชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ปดตาทะเนาว์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงเกศสุดา บุระคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนนทิยา ภูลายขาว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ คณะมะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงรพีพร ชมภูหลง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายธนกฤต เทวรุด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา มาโคตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอาริญา ขำแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา บุญเสนอ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอาภัสรา พรมวันนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฐถนิชา สีเทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุจิตตรา มะณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทะเลิง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวันที

่

ธนสีลังกร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงสิดาพร นนศรีราช

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวอรอนงค์ แสนภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวยัสมีน โชแปง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวกรสุดา ไวสาหลง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวอาทิตยา อันเนตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวสุทธิดา ไชยสันต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวสาวิตรี แก้วคำศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสารคามพิทยาคม วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงมาลีน รสโสดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายชยางกูร สมคำ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายเวโรจน์ เดชศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายสัณหพจน์ ตมโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สุบงกช

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ แก้วมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายลัทธพล เทียบแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพิชญาภร นันทะแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายเติมพงษ์ จูมศรีสิงห์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วใส

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เนียมมี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายรชตวัน มันฑะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายอดิศร เจริญศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แทนไทย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงปรายฟา มุระดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายเมธี นามลิวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนวิชญ์ อุ่นกาศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุธาสินี ชุ่มอภัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายชัยยุทธ แพไธสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงจันทิมา กิงสีดา

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายปธานิน ภิบาลสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงณัฐนรี ลครศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายพงศ์นิตพนธ์ ทองจันฮาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายภาณุพรรณ มณีเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงพิมชนก ทิงแสน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศิรืธิดาพร ทับสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงศิราพร ชินสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงพาขวัญ มงคลเวหา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายปณิพัฒน์ เรืองศรีจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายชนม์กฤช นามมณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เสริมแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธนวรรณ ภูศรีนำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายอัยการ วงษ์จำปา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายสุรพัฒน์ เอียมสอาด

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายพิรภพ ซาเกิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายพานทองแท้ ผิวขาว

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงชุตินธร เดยะดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายศุภกิจ จุ๊ตสี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงกรแก้ว ชินเนหันหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงตรีเนตร สรสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายจาตุรงค์ สุภาวัฒนพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงธัญกานต์ วีระนาคินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงประภาวดี แก้วหานาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงเมธาวดี

ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ ๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงศศิวดี ศรีแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงพิมพันธุ์ ทิงแสน

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปารีณา เจ้าแก่นแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสิริพรรณ ศิริธรรมจักร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงญาดาภา ปาโส

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายก้องภพ มูลสมบัติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายสถาพร แก้วเอียม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายสหรัช ปดทุมแฝง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายธีรภัทร สมบัติโยธา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงศรัณย์พร บุตรสาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๔
นายศุภชัย วิชัยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นายภานุรุจ วงษ์จำปา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวจิรารัตน์ ยิงยืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวตรีชฎา ก๋องมัง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวปยดา สุวรรณศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๐๙
นายศุภฤกษ์ พลวิฑูรย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๐
นายสุรพงศ์ สุรมรรคา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๑
นายพงศ์จรัส แสงบุญเกิด

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๒
นายนรเศรษฐ์ กุดแถลง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๓
พระครูศีลกันตาภรณ์*กุลสตรี

มูลอาษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๔
นายสุรศักดิ

์

สรสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๕
นายปุณณวิช สระมูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๖
นายฉัตรกานต์ หงษ์อุดร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาวณัฏฐณิชา จันทวิภาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวนริศรา สืบมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวปณิดา ศรีเดชา

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๐
นายธัญพิสิษฐ์ นนท์ศรีราช

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาวชุติกาญจน์ ซาเกิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาวอุษมา แก้วบรรจักร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวอริศา แร่เพชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๔
นายศรันย์ ใต้ศรีโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๕
นายวัฒนา ปดติลาพัง

๑๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นายอนุพงษ์ ทองมาก

๐๒/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวจณิสตา จินตคณิต

๐๒/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวศุภาษิตา โพธิไชยแสน

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นายชานนท์ ระวิโรจน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวอารียา อุปแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นางสาวปนนภา พาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวเบญจมาศ ศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นายจิระรัฐ ขันธิฉัตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นายอิทธิพล จันทร์จรัส

๐๖/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัดมหาชัย  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจินตนา โคตรนวล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงรุ้งนภา เสนุชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายทรงพล โคตรบรรเทา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายคมกริช จอมคำสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงจิลมิกา ชืนมีศรี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้วงชรา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธันวา แสนดาหมืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงเกียรติมา ผิวพรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทร์พราง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปยะฉัตร สุทธิวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายอนุชา นาสุริวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายเจษฎา เหล่าทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ชินโฮง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวศศิวิมล แก้วใส

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๔๙
นายปยพงษ์ เนืองทะบาล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวสุธิดา ดวงมัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๑
นายเอกรัตน์ บาลลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๒
นายนพรัตร์ จักรชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอัญชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายนวพล นามสีอุ่น

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงชาลิดา สินชัยศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายวชิรเดชา นุริศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายธีรภัทร นิงคะลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายปยวัฒน์ ชุมหอม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา ยิวารัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงปริญญา ไชยบล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพรรัมภา กุลสาร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายอัครพนธ์ ทองจันทร์ฮาต

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวิพา วิลัยเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ พิณทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงนภาทิพย์ แดงสีดา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์สุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายวชิรวิทย์ พูลเพิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ กุทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายเผด็จ ปาเส

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงณภัทร มะเสนะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงปวีณา ถีอาสนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายศุภกร ยศภัทรเอกวรา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุประวีณ์ โคตรนรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงชะยะพร ศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงประวาฬวดี แก้วบุดดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายรพีพัฒน์ จันทริมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอรทัย ศิริจันทร์บุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงจิณัฏฐ์ธิดา ตติยรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายสิรภัทร สิทธิจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงปยวรรณ ใหม่คามิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายเชษฐา บุตรศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงพิมชุติมาศ คุรุพันธุ์ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุนทรพินิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชลสา เขียนสุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายวิชยุตม์ บุญรัตนกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายติณณ์ ลวกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงพิณวิภา นาคแย้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงปญาตา ไชยคำภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายฐิติโชติ บุปผไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายก้องภูมิ จุฬารี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงอัจฉรา พัฒนสาร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงณัชชา เปานาเรียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา บุษดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงปยฉัตร ศรีทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงจีราวรรณ บัวสาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพันนิดา พยุหะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกฤตยา ปะนะสุนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงญาริณฎา สิริพัฒนโชติกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุธินี คำภักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงญาณิศา อันทะปญญา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงฐิตาพร กันพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์สว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายบุณยภู นครศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงนันทิยา ชินแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงปภาวี ตังมณี

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงภูษณิศา เจริญศิริ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายณภัทร

ปญญาวชิรไพบูลย์ ๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงจิดาภา เหล่าสีนาท

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมภูการณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงธนพรพรรณ สอืนรัมย์

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ประกอบผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงธารารัตน์ บุญทานัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายวิวรรธน์ เมธีเวชศาสตร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายเอกวุฒิ สุขเสริม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

ประเสริฐศิลปพลมา ๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกัญญวรา กาญจนรัช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายปกรณ์ รักษาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัชพล เหล่าสมบัติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิพรรณนา ทวยมาตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงฑิตยา แสงสุระ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวรพิชชา ชัยโคตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพิริยากร วรชิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงศุภวดี นันทสูรย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

หลงสวนจิก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำชมภู

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายณัฐนนท์ จันหาญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกวินทรา ด่านศักดิชัย

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายธนกร เพ็งสวรรค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ดีกุดตุ้ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงนิรินธร คำนุ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงดนกมล อรรคะเศรษฐัง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงเบญญาภา อาจอุดม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทเรศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายอัครพล สอนวงษ์แก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายอธิภัทร ภัทรดุลย์พิทักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงจิราพัชรพร วงศ์ใหญ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงปุณยาพร เทียบฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงวรดา พาแพง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวปฤณธร แก้วไชย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวฤทัยกานต์ สำรองพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๒
นายธราดล เเก้วอินตา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสิตานัน แสนชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงธนัญญา ภาณุเวศย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๕
นางสาวณัฐพร วรไวย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๖
นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายนครินทร์ สายรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสุภาวิตา อ่อนคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๔๙
นางสาวปุณณดา รักษาเคน

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๐
นางสาวปภาวรินทร์ บัวคำโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๑
นางสาวรติมา บุญแนน

๑๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๒
นายกันต์ ศรีวัฒนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๓
นางสาวไอนำ อาจวิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๔ นางสาวจิณณ์ปพัชญา
สุริยันต์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๕
นางสาวชาตยา อัตถากร

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๖
นางสาวเกษแก้ว ชุ่มอภัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๗
นางสาวนีรชา ไชยเณร

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๘
นางสาวภัทรวดี เหลือล้น

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวชนากานต์ เล็กบรรจง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๐
นางสาวปณิชา สุขศรีตรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๑
นางสาวคงขวัญ ดีรักษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๒
นายฐิติภูมิ ขัณฑ์ชลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๓
นางสาวพิมพ์มาดา สิงห์พรหมสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๔
นางสาวบุษราภรณ์ ภูผาผัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๕
นายกฤษนันท์ สีลาโคตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

วัดสว่างวารี  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายฐิติกร อินทร์วิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายพงศกร สีเชียงสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวสุวี ปอมแสนพล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอิตือดอนหวายขมิน

้ ้

วัดบวรมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายศราวุฒิ โพธิเหลือง

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงบุญยาพร ทับสีลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงวัลณพร โคตรโสภา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงสุชานันต์ สายเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายนวพล สุทธิสม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายฉัตรเพชร ศรีสารคาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงศุภานัล แถลงจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกฤษนัส โคตรศรีภูมิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงศิริญาพร เคนหวด

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายก้องนภา ลาสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงจิราพร ฝอยทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา วัดสุวรรณมงคล  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายศิขรินทร์ อักษรเสือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภานุพงศ์ สีหะวงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายสันติ ประทีป

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รัดสีสม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันชาลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายประธานพร สุทธิประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายพงศกร มุลมิล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทเริง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๐ / ๑๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงวนัฐศญา จันทร์ศรีรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุพาพร เหล่ามาลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายกัมพล ศรีหาพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุดหนองแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณัฐพงศ์ อรรคเศรษฐัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวุฒิอนันต์ เจริญผิว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรจง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีประทุม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ ภูพานเพ็ชร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงขวัญชนก เกตุละคร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงธมนวรรณ น้อยนาจารย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนารานิจ ใกล้กลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ เหล่าเคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสุนิตา ภูศรีโสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงอภิษฎา เหล่าชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิตรติมา แก้ววังวร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ตาลทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงปนัดดา เกิดทรัพย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายกษมวัต ภูพานไร่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายคำภา ขันแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ การิยะชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายอภิรมณ์ หงษี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพิจิก์ อุดมสันติ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงพรนภากาญ เคนอำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายพณาสันต์ คะระมะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงปยดา โคตรโยธา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนันท์พนิตา บุตรแวง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ เหลาพร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายภาคิม กิติวนิชยกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนพณัฐ คำลือชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงปยธิดา เกียกกาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงอภิสรา ประดิษฐจา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายภัทรพล เหล่าก้อนคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายนันทกรณ์ อุปจันโท

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ พิณพงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงทิฆัมพร สีหาเทพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงเขมจิรา ภูหัวดอน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงอโรชา อินทะมนต์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุวนันท์ บำรุงเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงพัชลักษณ์ กองทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงภูริชญา เนตรสว่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา นิละดาห์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงรัตตวัลย์ จันทร์ศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงภัทราวดี ตุปนนา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงอชิรญา สังข์เมฆ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายกฤษฎา ไตรยราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายภัทรธร จุตาทิศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายปริวัตร สีฟา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีจำนงค์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรเจียง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอชิรญา ด่านอินถา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลันศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงสิริกร นิลศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวิยธิดา บุญทิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายปรเมศ พินิจโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงนฤชา บุญนาดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงปลายฝน จอมคำสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอภิตนันท์ ภูตีอัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงจุฑาพร รักขันแสง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายบุญประเสริฐ ชุมพล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงจิราภา แสนนาใต้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพนิดา เวียนวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายกานต์ ศิริโยธา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอดิศร เนืองโพธิ

่ ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายภูมินทร์ บุญชะโด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายพีระพงษ์ จอมใจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายวีระพงษ์ เวียนสันเทียะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ช่างยันต์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายชยณัฐ บำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายกฤษฎา พลเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอนัญญดา สิทธิจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงบุณยานุช แสงไชยยา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกาญจนา นันตรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงวิลาสินี พุฒศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายณภัทร จันทะเจียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายพิพฒน์ เนตรนาถ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

พลเยียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายชัยภัทร์ สุดสมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงชนาพร บุบผามาเต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงกรกนก ภูแล่นปว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธนพล ปฏิตัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสิทธิพล สิงวะราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลีลาศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทะสิทธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพรหมพร สรฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ภักดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ จันทเจียง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายอนุเดช อัคเรศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวรฉัตร วิรันดร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงธนภรณ์ วรรณสิรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๔
นางสาวทองคำ แก้วคำใต้

๒๕/๒/๒๕๐๙
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สุวรรณาวาส  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงณฤมล ไวทำ

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กลางกุดรัง  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงพิยดา พุดบัวดง

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กลางกุดรัง  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสิทธิพร ธนูสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กลางกุดรัง  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายอธิชาติ หม้อน่วม

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กลางกุดรัง  

มค ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงแพรวา พลอุทัย

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กลางกุดรัง  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงโชติกา เหล่าสนธ์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ชินโช

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปวีริศา พะกะยะ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงหฤทธัชญา สีแล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอรวรา แสนพันทา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๓ / ๑๒๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงณัฐพร ทศภักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกนกรดา ทศภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายชินวัตร แก้วกัลยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ โรจน์ชนะรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงนันธิยา สร้างยืนยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงดวงกมล สุขสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงลลิตา แก้วกันยา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทร์ประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงวันวิสา ทับทิมดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงเกศินี พานสมัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายนันทวัช บุรีนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพิราศรักษ์ แก้วเกิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก วัดกุดเม็ก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายนภัทร อัปมะโห

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายกลวัชร สง่ากร

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายรัชพล ชูรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายจิรายุ รักชาติ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอัญญาณี ศรีชัยบุญมา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายจิรพิพัฒน์ รัตนจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงพันธ์วิสา อุตเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงธนพร บุรีนอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงไพรินทร์ ทาระแพน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายชาญณรงค์ ผิวผ่าน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปริญญา ดวงพิทักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายศราวุฒิ บุษบง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๐ เด็กชายศาสตร์ตราวุธ
โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายสหโชค กันพล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงแพรวา บุญดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุภาวิณี บุษบง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอริศรา ตีนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ มงคล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายณัชพล ตีนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายปยะพงษ์ ไชยศรี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายวรพงศ์ พันธุ์มาตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายจิรายุ ใบเหลือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๔ / ๑๒๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายชัยรัตน์ แสนศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายศุภโชค บุษบง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายอธิชา เสริมสาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๓
นางธรักษา แสนโคตร ๒/๘/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๔
นางสาวพรพิมล มนัสสิลา ๑/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๕
นางศรี ไชยคำภา

๑/๑๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๖
นายสิงหา งามศิลป

๒๕/๘/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวอาภรณ์ แข็งฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๘
นายอิทธิพล อนุฤทธิ

์

๒๔/๕/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดนาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายศิวกร ทองมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายพงศธร สายหยุด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงราชาวดี ศิรินาต

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ โสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสมฤทัย เสนาฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายราเชนทร์ สมสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง วัดบ่อแก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายเกริกชัย ดวงดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทองรืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนกฤต ภูวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายปฏิภาณ พัตรภักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายปรียาวัฒน์ ทับทิมไสย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายพงศรุต นางแย้ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายวีระพงษ์ ศรีโง๊ะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายศศิพงษ์ ราศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายศิลปล สีสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงเกวลิน เทพคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงรวิวรรณ แสนเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงกาญจนา พุ่มบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายวีรวัฒน์ แพงแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์ แปนวงษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์จันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายนัฐชาชัย แสงพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีมาศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ พัตรภักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายพีรวิชญ์ ดงพระจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายเวทิน อิมวงค์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายวิสิทธิ

์

จันทจิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายศิรินคร ศรีธรราษฎร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสุรพัศ มณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอาทิตย์อุทัย ไชยมาศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกัลยานี อัคลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ปตังเวสัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุริยะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ ทับทิมไสย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงปฐมาวดี บุญเขือง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ สงพิลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงมนธยา วงษ์กัณหา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุธาสิณี ตังชัยภูมิ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงหฤทัย ผลอ้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงศศิภา พะคะวา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงศิริกรานต์ วงษ์มงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายปฏิภาณ พรมวิชา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

สงพิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธัญญาเรศ ยศคำลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายณัฐพงศ์ กาละเมฆ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงวรรณพา บาริศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงสิริยากรณ์ มูลสันเทียะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงนิภาพร ภัควา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงอมราวดี แปนวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง วัดบ้านห้วยแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายชนันธร เมฆวัน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายฐิติพงศ์ ไสยราม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายภานุวิชญ์ คำดี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงกนกพิชญ์ นูพิมพ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ คำชา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงณธิดา ฝายสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตร กองแสน

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงพีชากร มูลดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีคุณ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายวิเชษฐพงศ์ แซ่เฮง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายกัปตัน บุตโรบล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๖ / ๑๒๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายเก่งกล้า สมนาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายชนาธิป นามสมบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนพร ดอนไชยสีหา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจีรติกา จันทศร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงชาลิสา นรภาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงนันทิยา สีหาคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงผุสดี แทนจำรัส

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงปภานัน แสงเดือน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงศรัญญา อุตส่าห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ หมืนสา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงอรปรียา หมู่เจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปองเศษ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายเจริญศิริ บุดดีหงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายนวมินทร์ ภูเฮืองแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายปุณณวิช ภูเฮืองแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพงศ์สุภา ไชยรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายสุภกิตติ

์

ศรีหวัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอนุวงศ์ ฝายสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงชนันภรณ์ พันมาตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงชนิดา บุญพูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงชนิสรา เศษรินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๑ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
ลามพัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงธารารักษ์ วิแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงปรียานุช หมืนสา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศศิอาภา ภูเฮืองแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงศิรัตดา คงดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงศิริยากรณ์ ศรีหวัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอรพรรณ นูชิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอาทิมา รัตนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายภัสกร พลกันยา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงชุดาภา แซ่หยี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงปรีนาพรรณ ข่าขันมะลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว วัดเลิงแฝก  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายทีปกร แกว่นกสิกรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายกฤตเมธ ไพคำนาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายชญานนท์ ภูมิภักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายวีรภัทร ชัยชาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายถิรวัฒน โวลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายศักดิภัทร

์

เนาว์กลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายอิทธิพล ทองดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายอนุชา กางโหลน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายปญญา ศรีจิว

๋

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายตฤณภพ วงค์ชารี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงนำใจ พันทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงชนิตา เจนการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปริยาพร อินนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนฤมล วงอานาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชาลิญญา ภูศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอัญชริกา สายสิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายชยพล กองทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บำรุงชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บุญรักษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ จักทอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธนวิทย์ หล้าสมบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงปวีณา ไกรพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกรกนก งอกงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายเอกราช ธรรมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายชนกานต์ ปานพิมพ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงรุจาภา โขมะพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายนพพงศธร สุษดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวศศิวิมล ศรีบุญมี

๒๘/๗/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายชินกร วงษ์สองคอน

๑๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายชานน ยะหล่อม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงจิรดา โพธิสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงกาญจนา เหล่าภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงชลกร ไชยสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัต ปนแสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวรรณวลัย ดียิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายศุภกรณ์ พานนนท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายกิตติภูมิ แสนเหวิม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายจิราณุวัฒน์ ขำห้อง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โสลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายศิรภัทร บุษบง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเชิญขวัญ คำรัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ไสวงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงวาสนา บุญเลียง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงปรารถนา นุสาษณีย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงลิตธิตา ถาสอสุด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายอัครพงษ์ บุษบง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายจักรกริช จันทพาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงแพรพลอย พรมวิจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงลลิตา สีโยธะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
วัดสำโรง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงธัญรดา คำชา ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงปาริชาด นาสิงคาร ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายราชัน คำสา

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายปฎิภาณ ภูจำปา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายปรินทร แสงจักร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอนุรักษ์ บุญแพน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายอภิชา ศรีน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงทิพานันท์ สระอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงวิภาวดี เพ็ชรกอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกุลณัฐดา เสนาดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกคลอง วัดโสกคลอง  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก้วสมุทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
วัดหนองแคน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๔
นางสาวมิกขจริยา สิมารักษ์

๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายศุภกร ดงเสือ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายณัฐกานต์ สาฆ้อง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายเอกบดินทร์ เสนาฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายสุภัทรชัย นูพิมพ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายณัฐภูมิ พาบุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายธนโชติ ศรีบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอติยะ ทองพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงปริตรา ปดไชย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา รองศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒๙ / ๑๒๖
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มค ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงชาลิสา ราชเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายสุเทพ ศรีคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดหนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายอดิพัทธิ

์

โททำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีแหบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงปณิชา กุลมะโฮง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงปริญญาพร เจนการ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงธัญพิชชา ดีแหบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายศิริพงศ์ ศรีหวัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๓
นางวิไลลักษณ์ ภาโส

๓๑/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอรุษา บุญปลูก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายกิตติพงษ์ หลุมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายธีระพล ทับพิมล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร บูรพาหนองบัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายธนาทิพย์ บัวรอด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงนัฐมล เดชศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงปยะวรรณ เอียมสาตร์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงรุจิกร จารุเกียรติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เตียจักร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายวรรณภูมิ จันอุบล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายพงศพัศ จันปญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายณภัทร ภูศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายภัสรา ศรีอ้น

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงณิชชานีย์ แสงเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายชินภัทร ศรีชมภู

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายเศรษฐวิทย์ อาจจุลลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายเอกชัย ทิพพิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงอาจรีย์ โสภานิช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายพงศ์ศิริ ไพสร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายวิธวิทย์ ศรีพลเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายศุภกร วังหอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายปณิตา วังหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายปภาวรินทร์ ประทุมวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงยุทธพล ทับพิมแสน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองธิราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัฐวัตร วงศ์สีชา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธนกฤต ดวงพรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๐ / ๑๒๖
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มค ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายเย็นฤดี วังคะวิง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายภราดร สิงห์โสภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวันชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแสง ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายศรายุทธ ศรีเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ รักภักดี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายจิตติศักดิ

์

อุทัยบาล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธนาธิป สิทธิดา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ รักภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายสุเมธี สังฆมะณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายปวริศน์ ประดากรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๐ เด็กหญิงกาญจณาลักษณ์

สะแกทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอภิสรา รักภักดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา พลศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกรวิกา มาตรา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงศิรินทร ทุมพิลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

ชมสีสงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายวุฒิภัทร ไชยราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายศิวาดล สมยัญพล

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร คงหา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายต้นธันวากร ศรีจุมพล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายธนวินท์ มุลิจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายนพดล คงหา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพงศกร ชินสี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงนัทนันท์ อันนอก

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงโสภาวรรณ หินคำ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฉายาพัฒน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงโบว์ชิตา มาตรา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิรประภา สีสัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงแพรวา มาตรา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชมสีสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่างโนนลาน ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายอรรถพล น้อยเสนา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายขวัญนคร แจระโว

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ควรคำนวน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงคัทลียา ชาตินิยม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงนิตยา ทับสีรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๑ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำสีแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำสีแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอรุณี ผาดศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ไชยวิโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายพงศกร ไชยวงเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ปาแดง  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงจิรภา สุริศาสตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงวารี ไชยลือชา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงศรีรัตน์ อนุเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ วินิจกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงสุภัชชา โยชพนัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงอุทุมพร ไชยสงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายจตุพล เพียงเกต

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายไตรภพ อุปมานะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายปรีชา แสนราชา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงขวัญศิริ เกษมาลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงเขมิกา อุทัยมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงปฐมา ตะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงเปรมศินี นวลภูมิวัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพรประไพ เคางาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวริยา อนุอัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอณัญญา โคตรบึงแก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงอริสรา เกือกุดลิง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงดาว

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจุไรรัตน์ วัดระดม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณิชกานต์ เขียวคีรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงปริญญา สินโพธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพรณภา บุญแสน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ถุงแก้วหงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงรินรดา พานเหนือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงวนิดา ศรีสุโข

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วรังษี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงวริสรา ถาเหง่า

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๘
นางสาวสิรินาถ คำลือ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๐๙
นางสาวอภิญญา วังคะวิง

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๒ / ๑๒๖

้
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มค ๔๕๖๐/๑๑๑๐
นางสาววารุณี ว่องกันยนต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๑
นางสาวเพ็ญนภา อิทรวิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๒
นางสาวลลิตา เอกตาแสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๓
นางสาววิภาดา ไชยสังกา

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๔
นางสาวกนกอร วังคะวิง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๕
นางสาวณัฐวดี ประวันนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๖
นางสาวทิมาภรณ์ ทองภู

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๗
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพ บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณมูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงบุศราภรณ์ คล้ายหนู

๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปทมา ศิริพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายปยธิดา บทสูงเนิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงปยะดาพร สุนทรวัตร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงศิริกัลยา ทับสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงอรปรียา สีพลไกร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายวุฒิชัย สุพวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ ไชยคาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงพรรี ขานดาบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงอังคณา พรหมโคตร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายอัครพล สีสมัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงชนิญา ยุบลพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงเมธาศินี สาโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงสิริลักษ์ พลดร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงรวิษฎา อาจวงษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายศศิธร หล้าเมืองใจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงศุภัชญา สุวรรณแสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายมุฑิตา แดนหงษ์สา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงเฉลิมชนม์ สีลาโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงธราภรณ์ พินิจมนตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงนริสรา จุมพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงธัญจิรา ชุ่มอภัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงธิติญา นงคะวาส

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงพรรณิดา ศิริวงจักร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายพิชาพร จันทะสุระ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงภัทรภร ถมหนวด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๓ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงอรฉัตร แดงน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ สอนชา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายปวริสา อุณเรศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายภัทรพล รอดเรืองฤทธิ

่ ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภัทรดนัย ศิริภูธร

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงพรณิภา มูลลือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายประภาภรณ์ ทองเฟอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายวรัทยา นาวัลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงมนต์นภา โพธิชาลี

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงกัณฑิกา เจริญอาจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงโชติรส การติดรัมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายมนัสชนก สุวรรณภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายเอวิตา โสนิราช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอัยละดา ศรีโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสิริมล ละครพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงรัฐภูมิ แสงสุวรรณดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงศิรินันท์ บัวเผือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงพงศกร แดนวงดร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

จุทธะสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงจิระประภา จันทะวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายธันยพร สุทธิสอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงมุจลินท์ สีจันโคตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวริษา เถาดำแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงณัฐพล จันทร์เพ็ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายภูศิน สารเหล็ก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงชยุดา ศรีคาม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยทัพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงณัฐพล ชัยทัพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงอริสา คำภิรานนท์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชลธิชา ไชยนิคม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงปรารถนา สีกงพลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงนวภูมิ วิเศษลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงณรรติกา สีคอนซ้าย

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายเพชรัตน์ สีคุณฮาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายกัลยารัตน์ รัตนสัตย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๔ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงธีรภัทร มูลลือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายศิรินทิพย์ มาทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงบุณยานุช พันนาเคน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายวรรณภา ศิริบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายวันสงกรานต์ คำศิริรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายกิตติภูมิ นวลประดิษฐ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายธนกร สายหยุด

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงธนพัฒน์ สีบัวบุญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายบุญศรี มีปอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายพัสกร จันทร์เทศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อรรควาล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงฉันท์ชนก ศรีโยธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงอุมาพร สีอุตตะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงพีรทัต นิตยาสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดวงหาคลัง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายอัศราวุธ หมอยา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงธีรวัฒ วรธิพรหมมา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายอำนาจ อุทัยบาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ทิพย์สมบัติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายธนากร แดงน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายปาณรวัฐ คำดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงอริษฎรา สงศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ไสกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอนพันเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงชญาณี อรรถประจง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายชินภัทร มาสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายพานุ ภูระหา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสนิลาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายจักรี สีโคอุ่น

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธีรภาพ ทวี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายศรานุวัฒนณ์ ชินสุทธิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กันยาเถือน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายเจษฏา ไชยศรีจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายพงศกร บุญสร้าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายสุเมธ จันทะคัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายกฤษนัย ดวงริวงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายกฤษฎา สีสุระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายดนุพร บาลเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่อือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๑๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

พรหมดีราช
๐๔/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา เจตบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายสัทธา แสงประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงเบญจพร เจนการ

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงกฤษณา ไชยคาม ๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ

์

กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายจักรินทร์ สาระตุ้ย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูคลัง

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงปทิตตา มาทอ

๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายวีรภัทร์ แสงหิม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายภาณุ จันทร์สูญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายปญญา ศรีเฮืองโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา ดวงทองพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงสุจิรา ดวงพรมยาว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๒
นางสุภาวดี บุษบง

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๓
นายสุพัฒน์ พิณโพธิ

์

๑/๑๐/๒๕๐๕ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๔
นายอดุลย์ศิลป ศรีเทียมเงิน

๓๐/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๕
นายมนตรี หวานขม

๙/๐๖/๒๕๑๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นายปญญา ประวรรณะ ๖/๐๗/๒๕๐๙ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๗
นายสุรชัย ภูนา

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายภานุพงศ์ นาสี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา ทะวงศา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงธันยา อุปนันท์

๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงธีรกานต์ นามมุงคุณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงจันจิรา สาชิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงพรนลัท บุริวัน

๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๔
นายณัฐพงษ์ สุกลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงแพรพลอย เด่นดวง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงศิริพร อุดพรม

๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงพัชราภา เรียบสันเทียะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงชลิดา ชูชืน

่

๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงนลินทร ดอนบ้านเขียว

๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงอินทิรา พวงพี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายธนา กางทอง

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายวิษณุ เสนาพรม

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีเศรษฐา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๔
นายวุฒิชัย เหลือมพล

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๕
นายเจษฎา ดวงสีดา

๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีพิมพา

๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหล่ากาสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลางโกสุม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงณัฐฤทัย ไชยโสดา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายอภิชาต โสภาเลิศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายนิพัทธ์ สารบุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงมนัสวรรณ อินทะเนตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทะสา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงพรนัชชา มาตรโสภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงนันฐิตา อุปนันท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงจิราพัชร นามมาเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงธาริณี สีสามารถ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงอาริษา สุรภา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ บุญโฮม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอัครเดช ดวงโทโคตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงปภาวี ดวงโทโคตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายวิทยากร สุระภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายคุณากร สาระโท

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนอก มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายมนัสวิน แสงปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอาทิตยา สีจันคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายกัปตัน แสงปญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัชฐนิชา หารชุมเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงศิรินดา ถาจันทร์ศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงปรายฟา อ้มสมเสพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงอริสรา ศรีพิมพ์สอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มงคลชัยศรี  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายกันตพงษ์ ใยชวด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายเกริกพล ศรีทองนาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ดวงเสนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายขาวผ่อง นุยเมิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายจิรเมธ พิมพะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จันทะแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายชนะชัย วงษ์หาญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายตรีเพชร จรทะยา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายทินกร ศรีเศรษฐา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธนพัฒน์ ชะม้ายกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ ยุนิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ สีทะโคตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร คุณาเอก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายภควัต ดวงอุทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายวีระชัย อินละคร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายศุภกฤต สมรทิพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายศุภกิจ ชาวดอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายอัครชา ถาเกตุศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ นาดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา สุทธิวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงดรรชนี สีลาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงพรรพษา วงษ์เบาะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงภูชลิสา วงศ์แสน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงมณฑิตา ยอดสง่า

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา ประสพคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรรณภา จันทะชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ผ่องแผ้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอภิศรา สุดีพล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกฤษณะ อิมเนย

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายโชติกาล หงษี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนันธวุฒิ คุณแสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พูลเกิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายฟาประธาน พาชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายสุนทร เลืองลือ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายกฤษณะ นิจรมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมวิทย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายนพรักษ์ นามวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายสุรภัทร จำปาทุม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงจันทร์ธิมา สุมัง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ ชัยภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงนิรชาวดี คำแพง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงปพิชญา นามวรรณ

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา สีกงพลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงปภาวี เกตษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงภัณธิรา คำภาบุตร

๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงสุชานรี ชุมพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงสุนิสา สาสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงมธุรดา ชัยทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายอานุภาพ ระดาสาร

๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา คำแพง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายพรเทพ มุ่งสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายพนมกร โพธิปดชา

์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายชาตรี ชาภูคำ ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายภูเบศ เจตนา

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายโฆษิต โพธิปดชา

์

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงทิพาวรรณ ยามี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงนริศรา พรมแม้น ๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงจุไรพร ทิพวอ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงนิภาพร ทิพโพเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายเจตชนก มาธะ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายปฎิภัทร ทิพวอ

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงปภานินท์ บุญประเคน

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายวัชรพงษ์ พลเวียงจันทร์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายธนพล ถาสินแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจนศร

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายอรรถพล ชายชล

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ พลผัน

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงจุฑาสิณี ชินบุญ

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายธนวันต์ บุตรน้อย ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายวิศวชิต ศรีสว่าง ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงสุภาวดี วรรณภา

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงพรชิตา วะโนปะ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา เจตนา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงศิวพร มาธุระ

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ดวงก้งแสน

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

หนองบอน  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศิรินันท์ สีเนหะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนฤมล แสนภักดี

๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายตะวัน ชินสุทธิ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีสมภาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงนันทิยา จันทปดสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงสลาสินี กุดราษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงธนพร สีเห็มทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สุวรรณคาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงอริษา เกตคำภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกุงศาลานำเทียงวิทยากร

่

อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายพีรดนย์ จันทร์เจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ อัมพวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

สุสวดโม้
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายธนภัทร เถือนนาดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายณัฐภูมิ เสดแสนโม้

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายรัฐพงศ์ พันธ์ชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายทวีวัฒน์ สีดาดวง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายธนพนธ์ ถมภิรมย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงรัตนมล แถนสีแสง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงสมฤทัย ขำมะลัง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงแพรวา สงครามยศ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงณัฐริน พันธ์ชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปดสำโรง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายเดชาวัฒน์ ดวงจันทร์โชติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายบุรินทร์ สีหาจ่อง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายสุทิน สินโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงชนาพร แลโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงทิพย์ทิฎา ทองหล่อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงบุษกร สีหาจ่อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงปานชีวา สิงห์ลอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงพิมพักตร์ ศรีโพธิมา

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ทานุสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงศลิสา ดำขำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงสายธารทอง ตรีทองเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วยงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงกรนันท์ ทานุสาร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพรไพลิน วิเศษลา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงรัตนพร สีจันกำ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายอนันตศักดิ

์

สายแสน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายพงศกร อุ่มภูธร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายพิพัฒน์ ดวงวรรณลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายศุภกร ศิริภาฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงรัญชิดา ลาโยธี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงกอหญ้า สุระทิพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงเลย์ตะวัน เครืออินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายปญญพนต์ ลาโยธี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงพรชิตา พรรณรัตนชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนสิระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวิลวัลย์ พาละเอ็น

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงผกากานต์ อุตระ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สุวรรณคงคา  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายสิวะ ทรัพย์อนันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายรณกฤต สีวันแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายอรรถพร วิทยานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกฤษดา ประสพมงคล

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยทุม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายธรกฤต ไชยสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายธีรภัทร สีนามหวด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายโยธิน สีพาติง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายวชิร จิมากร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายอาทิตย์ จันทวะโร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงพิจิตรา สุวรรณโคตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงอรอุมา เถือนหาวลา

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงสุชานันท์ พุขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงณัชชา ทุยบึงฉิม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงอรรุวรรณ บุนะพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายนฤเบศ ติยะวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวรวุฒิ มารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายวิภาส สิงห์โสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายอนันทกานต์ รู้ลึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายอนุภัทร ถุงเถือน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงธนภรณ์ สีจุลลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงสุมิตรา มัยวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงหทัยกานต์ แบนอภัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายจักรพงษ์ โสภาศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายเจษฎา ทองสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายนำโชค สันทวี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายพงษ์ศภัทร เกลาโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยเชือก สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายกรวิทย์ คำสะวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายเมธัส ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงรสิตา จันทร์หล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงลดารัช สาสีทะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงอรวี น้อยลาด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ขันแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงทิฆัมพร พลเยียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแพง สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญหล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายธนซัฒน์ จำเนียร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายศักดิดา

์

พิมพ์พันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายวสันต์ ไชยจันดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงอารียา พิทักษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงปยะมาศ จอมไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๖
นางสาวขวัญใจ ศรีกันหา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๗
นายพันกร สีวันฮด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายคมเพชร โคตรภูธร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๔๙
นายสุมนต์ ภูพานใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัวปยนิมิตร สุวรรณาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายคเชนทร์ เคล้าเหลือง

๑๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธรรมธัช ภูอาจ

๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายมนัสนันท์ ชินวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายณัฐกรณ์ ดรตะโกน ๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงชลลัดดา บุตรสะอาด ๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงชมพูนุช แหวนเงิน

๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงมริดา ถานอาดนา

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงไอริน ปะตังถาเน

๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงชุติมา ทาระมาตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา สิทธิพันธ์

๑๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงกรกมล ศรีสันต์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงสุพัตตรา มุงคุณมณี ๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงเปมิกา อินปลอด

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงสุรัตนา จันทะเลิง

๒๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ม่วงใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายปริเยศ เดชหามาตย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายกฤษดา ศรีทะโคตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายก้องภพ ศรีลางค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายนิธิโชติ ศิริเมืองจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายวีรวัฒน์ โพธิรุกษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายชยานันต์ ศรีลางค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธนชัย สุนทรแต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ชินจักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายพงค์พิทักษ์ ศรีแก้วนิตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนเหลา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายภูมิวริษฐ์ ลือโสภา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธีระ ดรหงษ์หาร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายธีรเดช คุณคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จอดนอก

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายภพชิษณุ แสนภูมี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงสนิตา พรามวัฒนพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงใต้ฟา ดวงพลจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวรัญญา จันทะรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงทิพวรรณ สีทอนสุด

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงเจนจิรา โพธิทัง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุชาวดี ศิริสุรักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีลางค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงณิชากร ตันหลำบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงอรปรียา ถาปาบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงพรนภา วงษ์ละ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงกชกร นำทาน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ดวงดีทิพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ไกรวงษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงวริศรา ประสพพร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายสัตยา แสนภูมี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายนรภัทร์ โพนสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๓ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงฟาริดา โยไทยเคลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายสุพัตรา เทพวงษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีคำแหง
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง วุฒิวราราม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายณัฐพล ภูมิสุข

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายธนกร สมอออน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายธีรวงศ์ ดรอินทร์

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายพรหมินทร์ ศรีเชียงราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงกมลนัทธ์ สืบชานนท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงทัสสนา ดาตุ่ย ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเสนพิลา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายชัยชนะ โสมพรมมา

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายชาคริส ดวงวันทอง

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายณัฐชา ชุ่มอภัย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธนพล ศิริสม

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายปวริศว์ แก่นพิมพ์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ศิริสม

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายวุฒิชัย สินธุบัว

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงเนฑิตา สีเสนา

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงบุษบา ไชยทาง

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงศศิธร สุระภา

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงศสิรินทร์ บุญชำนาญ

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสรัญญา บุญชำนาญ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอภัสสร ดอนน้อย

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังกุง อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายกฤษฎา ลาบุญ

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายฐานทัพ วงศ์เธียรทอง

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ อันมาก ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายนราธิป วังทอง

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายพิชัย สุริวงษ์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายพีลภัส ดวงจันทร์แดง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ พูนพนัง

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายวรจักร พรมบุตร ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายวิทยา อันวิชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายวิษนุภรณ์ อันเบ้า ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายวีรภาพ เหล่าเจริญ

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายศราวุฒิ ศรีจันท้าว ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๔ / ๑๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายศุกิจติพงค์ เปนมิตร

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายสุขเกษม ลาโง่น

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีมนตรี ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายอภิชาติ หินนนท์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงณธิฌา สมโศก

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงนัฏฐริกา กุพลัง

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงปยะฉัตร ชัยนาท

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงเพชรลดา ลาบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงรัชฎาพร วงศ์วิลาศ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงรัตนาวดี อันเบ้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงวนิดา ชัยมีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงสิริโสภา การทาง

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ธรรม ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสมสอน

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงสุนิศา ลือหาญ

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงอรษา วิสัยดี

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงอลิสา หินตะ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงอัจฉราพร ชาดาเม็ก

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายเจษฎา ไชยนาค

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายเนติภูมิ ภูมิชัย ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายปริพัฒน์ รัตนฉัตร

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายอติชาติ ลาบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงญาณิศา ไชยนาค

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงวิไลพร นาอ่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายชนะโชติ อันมาก

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายชิษพงศ์ นพคุณ

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๖
นายภัทรพงศ์ กินาบุญ

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงกนกพร วงศ์วิลาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดอนหมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายฐิติพันธ์ ทิพย์รักษาคง

๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิลัยพิศ
๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายอานนท์ สานเพ็ชร ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงนัชชา ไชยชำ

๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ ขวัญคง ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงศศิวรรณ ดรหลาบคำ

๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๕ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายภูเพชร แสนมาตย์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองลี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายอรรถวัตร ทับสีรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายคชรัตน์ ถานกางสุ่ย

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายคมชิต สุระมาศ

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายเจริญฉัตร สุวิชา

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายชัยวัฒน์ รักสวนจิก ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายณรงค์ สุริวงษ์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายธนภัทร พลสงคราม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายธนากร ศิริหลวง

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายธรรณธร ไชยนาค

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายธีระพัฒน์ ดรหมัน

่

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กำเนิดมะไฟ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายปยะพงษ์ ปสสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายพุทธินันท์ ปะตังถาโต ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายภานุรินทร์ ดีเจริญ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายสหบพิตร ชุมพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายอธิภัทร ทัพปดชา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายอวิรุทธิ

์

แซ่เล้า
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายอัษฎา ลือหาร

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายเอกอุดม แก้วพันมา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงเกศริน บุญศรี

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงจิตสุภา ไชยชาติ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงจุฬามณี พิทักษ์วงศ์ศร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงนภัสสร ธนลัทธ์วิมล ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงเนตรมณี ศรีอุดม

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ โสมศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงปราณปรียา พุกวาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงพรรณวษา คำคุณคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงรชรินทร์ จันทะลือ

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ วรรณสิงห์

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงสุชาดา มหาวงศ์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ผาบพุทธา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยธงรัตน์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคำแหง

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงอลิศรา พลลำ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงอลิษา สัมฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงอัปสร หอมดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอารยา โคตรโสภา

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เศษมะลี
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายเกริกพล ศรีเมืองเบ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

พันทอง ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายฉัตรมงคล สุธรรมราช ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายชนสิษฎ์ จันทร์ศรี

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายธนกร ปญญาดี

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายธนเดช ทับลา

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายธนเมธส์ สีทอนสุด

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายธนวินท์ ใสจุง

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธนา สุจริต

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธนาดล คำสุนา

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายธีระพัฒน์ พรานเนือ

้

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายธีระวัฒน์ ดวงกำ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายนรบดี นามมุงคุณ

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายนันทกร ภูมิชัย

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายนำชัย สาระนัน

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายปรเมศวร์ ดรพรมยุ่ง

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายพชรพล สุดเต้ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายพันธกานต์ บุตรดา

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายยุทธนา จันทพริง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายรณชัย คุณวิชา

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายรัชชานนท์ นามมุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายศุภกร ถุงสมบัติ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายสุนันท์ ปุริมาตร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอักษร ทับปดชา

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายอัษฎาวุธ คำวิเชียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอุ้มบุญ ตะนะสอน

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พระโพธิ

์

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงกรชนก ปองปาน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงกัญรัตน์ เหล็กแข็ง

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงกิงดาว

่

นามสมบัติ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงเกวลิน

เหง้าพรหมมินทร์ ๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงงามฤทัย สุวรรณศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงจันทิมา คำภูมี

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงจิลัดดา พะเลียง

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำสำโรง

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงจุไรรัตน์ อ่อนธรรมา ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงเจตสิก ทิพวรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ สีจันแพง

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงธัญชนก โสภาที

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิวงษ์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงประวีณา ศิริชา

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงปทมา พลมุข ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงปยพร จุมวงค์ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงพจมาน ทิพวรี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงพรนัชชา ดวงทอนหลาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงมลฤดี ศรีสวาท

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงวนัชชา ศรีพงษ์ยิง

่

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงวิภาวัลย์ รอดอุตย์ ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงศศิธร รุ่งโรจน์

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริขันแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงสุชาดา สุริยะเย็น ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุธิดา กุลเพชร

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงสุปรียา ปริมนต์

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงสุภัทตรา ดนตรี

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงโสรญา ศรีนูเดช ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงอภิญญา บรรดาศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงอภิญญา สาระรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอภิรดา โพธิจันทร์

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงอรญา ศรีเมืองแพน ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงอริศรา แสนบัวคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงอัญมณี ศรีคำแหง

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายธนพร มลโมลี

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายธาราดล สิงสาย ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายภาคินทร์ อันสังหาร

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายศุภฤกษ์ สัสวีระ

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงกวีวรรณ สุริยวงค์

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงกัลธิมา ดวงพลจันทร์

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงขนิษฐา มาวงแหวน

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ภูมิชัย

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงชิดชนกนาถ ดวงโชติ

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมีงาม ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงนิตยา ดวงวันทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงปมประภา สานาคำ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงพรรำภา สีมา ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงพรวิวา ถูหลงเพีย

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงพิชชาพร พลพิมพิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงพิมวิภาพร พูลเทกอง

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงมณีวรรณ วันดี

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีชัยยา

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงฤทัยชนก ปุริมาตร

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเคนขันธ์

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงศรัญญา ดอกทองหอม ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงศวิตา นองเนือง ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงศิริมา แสงศรีเรือง

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงสุชานันท์ จรรยายงค์

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ระยับศรี

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๑
นายเกษฎา ถานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๒
นายวีรภัทร พิมพ์เวิน

๑๕/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๓
นายสุพรชัย ใจสนิท ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๔
นางสาวชณิกานต์ ถุงแก้วหงษ์ ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๕
นางสาวณัฐธยาน์ โทธุโย

๑๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๖
นางสาวพิมพ์มาตา จันทะวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๗
นางสาวแพรวพรรณ เกษดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๘
นางสาวอินทิรา เกิดบ้านเปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๖๙๙
นายจักรรินทร์ โพธิปดชา

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๐
นายธราดล บุตรโคตร

๑๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๑
นายนัฐวุธ บริบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๒
นายรังสรรค์ ขุนสุวงศ์ ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๓
นายวิบูลย์ บุญประเคน

๒๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๔
นายวีรยุทธ วิยะนัด

๑๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๕
นายวีระพล กลำสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๖
นายสราวุธ เรืองเดช

๑๑/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๗
นางสาวณัฐสุดา ดวงแสงพุฒ

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๘
นางสาวดรุณี แสงจันทร์

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๐๙
นางสาวพรชิตา บุตรสาคำ

๒๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๐
นางสาวยุพารัตน์ บุตรเขียว

๒๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๑
นางสาววิภาวี ไชยสอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๒
นางสาวศิริญา ศรีระชัย ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๓
นางสาวศุภลักษณ์ คำไชยโย ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๔
นางสาวสุพรรณี สุวรรณปา

๒๔/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๕
นางสาวสุภารัตน์ อุทาทัย ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๖
นายธนพงษ์ เถือนแก้วสิงห์

่

๒๔/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๗
นางสาวกุลณัฐ สุพิพัน

๑๘/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๘
นางสาวจันทิวา ดวงขีนี ๓/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๑๙
นางสาวจิราภรณ์ มีทอง

๓๐/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวชนัฎตา ท่าโพนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๑
นางสาวปนิดา อินแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๒
นางสาวปภาวรินท์ ถาบุตรลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๓
นางสาวสุฑามาศ ถากันหา

๑๐/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๔
นางสาวสุพัตรา จารัตน์

๑๘/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายเจษฎา จันขันธ์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายชยพล พาชัย

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายชัยวิชิต ศรีโยธะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายเชาวเลิศ ดวงมุลลี

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

มาดอนกลาง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายณัฏฐชาติ พาไชย

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายธนชาติ มะลัย

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายนิสิต แก้วศรีจันทร์

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายไผ่ทอง ดวงเสนา

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายรัชพล สุวรรณสม

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายรัฐภูมิ จำนงศรี

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายศุภกรณ์ สาโท

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีคุณแสง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายอาลักษณ์ ดอกบัวตูม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๓๙ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

ผาวันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงชยุดา หัสดง

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงธนาพร ศรีหนองโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงนันทฉัตร โชติธนากร

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงพรธิดา อุทาทัย

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ภูมิโยชน์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงสุจารี ไมตรีแพน ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงอุทุมพร พลสงคราม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป อรัญญิการาม  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงดวงพร สีหมตรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปริญญา สมบัติมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงพรรณกร เชิดพาณิชย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายกฤตภัค ประกอบนัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายภูวดล คูญสาสัญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายสุริยา สารยศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายเสกศรัณย์ อินทรนิท

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายสุริยะ สารยศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุดตาด้วง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายเตชสิทธิ

์

สีเตา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายยุทธนา สีแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายเทวฤทธิ

์

พาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายวรพจน์ บุญเชือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายชัยชาญ คงเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงภาวิณี สีสมฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายกนก สีนาเวช

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายนภัศกร เนืองแก้ว

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงธิดาพร ศรีโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงประภาพร คำลือ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงทิพย์ธิดา พุ่มศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงอรทัย เสียงไสย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ ริยาสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงคณิศร ศรีพลแสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธนาวัฒน์ สุมารินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายปราโมทย์ จันสีดา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายปยะ สีแสนห้าว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายธนาทิศ เถิดพึงพร้าว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ หอมชืน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายกัปตัน ชัยภูธร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงณิญากรณ์ สารยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ พิเภก

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายเสกสรร อินทรนิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายนฤชาติ โจมแพง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงศศิธร ศรีไสย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ฟา พาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงปาริษา สียางคุย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เอียดสะอาด

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ปาทัพม้า  

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายธนากร พุทธกันยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายพลาธิป นามคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ แสนวัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงสุทัตตา โนนแดง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงณีรนุช เอกตาสอน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงขณิฐา พรานันท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงกนกรัชต์ บุญชิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายธนภัทร์ เรืองศรีมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายพงศธร โคบุตรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายธีรภัทร์ วงค์เชียงยืน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาคม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายธนบัตร ศรีโสภา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายธนาคาร จันทร์นอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอภิชาติ พลลาภ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายอาทิตย์ พันเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุธิชา แก้วสาธร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอาภาพร บุตรวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพลอยไข่มุก สาระรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุธิตา บุตรสิมมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๓
นายสุรศักดิ

์

ขารีวาล
๒๙/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๔
นายเสน่ห์ สุขวิชัย

๓/๑๑/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวสุกัญญา สุทธิทาที ๗/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๖
นายธวัชชัย ชารีวาล ๓/๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๗
นางสาวพิกุล สวัสดี

๒๔/๑๑/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิโนนสวรรค์

์

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายสงกรานต์ จันทะวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายศุกลวัฒน์ รัตอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายสุรชัย ไชยคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธนาคิม โพธิหล้า

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายฤทธิพันธ์

์

สีหอมชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธนาวินท์ ปญญาบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงกชกร อันทะนิล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๕ เด็กหญิงประไพพรรรณ
เหล่าธง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงศศิธร อินทรักษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงปญญาพร วระสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงนพรดา โพยประโคน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงอุมาพร ดรคำเหีย

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายอัฐโชติ บุตรดีกุล

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายสิรภัทร ไปปะ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ดัชถุยาวัตร

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายอชิรวิทย์ พิมพา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายรติพงษ์ บุตุธรรม

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายภาคิน มุขรักษ์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ สุครีพ

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายกันตภณ ธรรมวิยศ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายอชิรวัตติ

์

จันทร์ฝาง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงสุนิตา ปยัง

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร ตรีเดช

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูตาเพลิด ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงพุทธชาติ สุครีพ

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงภาวิณี อุดชุม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอาทิติยา สุครีพ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงมนธิรา ชาญศึก

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปานเพ็ชร ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดอนทองหา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายธีรพัฒน์ รัตนทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายทิพย์พัฒน์ ศรีโคตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงธารี จันทะนง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายชุติพนธ์ ผันผาย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายวันทะวี พันเทศ

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงนริศรา วงษ์จันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา ไพรสุวรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ วิเศษสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายวรเมธ เศษวันโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงลักษณาพร ไชยสมบัติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงรัตติมา เหล่าภักดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีขุนชัย

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายจักรรินทร์ สมศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายณัฐพล เสือทะเล

๑๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายนิธินันท์ ศรีจันหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงพลอยชนก สีนามหวด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงวรรณษา แก้วสี

๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงวีรดา จันดีบุตร

๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงบุญญิสา วงษ์ทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ

์

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงธันวา สิงห์คำปอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายปวิชญา กรุงพลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายรัตนธร รัชธานี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายนพคุณ ชาติวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายสลินธรณ์ ยืนนาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงปยธิดา สะตะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงณทพร สุขสนาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงอภิญญา นามหงษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงกาญจนา สิงห์คำปอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงกรนภา แก้วศรีจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงกีรตะ แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายรพีภัทร ชายศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายสุวิพาพร ชายศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงสุชาดา สินทร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกรพินธุ์ เนืองชมภู

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที 139

่

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายนราธิป หงษ์สีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายมุละ มูลละออง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงกฤษติญา วงเวียนครู

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงกันยาพร แข็งฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงกัลยกร แก้วกำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุพรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิพระ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ โพธิหล้า

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงฉัตรมณี บุญแก้วคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๔ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงชนิดา ศรีษะโคตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงชลิตา โพธิหล้า

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงญาดาวดี รัตนทิพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงณัฐสุดา ทิทึกทักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงนภาพร สาผม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงนัทรียา เนืองอาชา

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงพาขวัญ หมูนสี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงมินตรา แสนคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงวรรณพร ศรีบุญเรือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงวัชราภา จันทะมาตย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงศศิธร ปฎิเมตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงสายทอง ไปดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงอภิญญา อุตลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงไอยรา บุริขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๔
นายธีรพัฒน์ อามาตย์สมบัติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๕
นายวิทวัส ปรักมาศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๖
นายอนุชา พิมพ์สาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๗
นายณพกร ศรีทอนสุด

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๘
นายนพรัตน์ พรานันท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๘๙๙
นายนรวัฒน์ มาโชติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๐
นายวรพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๑
นางสาวกาญจนา ธรรมวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๒
นางสาวธิดา หอมกำปง

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๓
นางสาวนริศรา ทองดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวบุษกร สืบกินนอน

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๕
นางสาวพนิดา แสนนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๖
นางสาวณัฐยาน์ ไชยศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๗
นางสาวรุ่งรุจี อินทร์จอหอ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๘
นางสาวรุจิรา อินทร์จอหอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาวอภิสรา วรนิตย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๐
นายพงศธร ดีงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๑
นายพงษ์ดนัย สีเสดนาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๒
นายอภิชัย บุตรวงษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๓
นายสุวิวัฒน์ โกเมน

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๔
นายวิศรุต คชเขือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๕
นางสาวขนิษฐา โพธิหล้า

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๖
นางสาวมาริสา เลพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๗
นางสาวสิริขวัญ จันทกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๘
นางสาวสริตา วงษ์สกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๑๙
นางสาวจันทกานต์ ผ่านจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๐
นางสาวปนัดดา วงค์โคกสูง

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๑
นางสาวอารีญา สีดาวัตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๒
นางสาวเกษฎาพร คำจำปา

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๓
นางสาวธิฎิพร เพ็ชรสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๔
นางสาวนันทิยา สีคาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๕
นางสาววาสนา ศรีวงษ์รัก

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๖
นางสาวอริสา พรศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๗
นางสาวอัจฉรา โคทนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๘
นางสาวศิริกัลยา ฟกอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๒๙
นางสาวสุธิตา นามโพธิษา

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๐
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนาค

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๑
นางสาวอัจฉราณี ขันทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๒
นางสาวปราณปริยา สีโสดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๓
นางสาวกมลมาศย์ วงษ์สา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๔
นางสาวกุลิสรา ธรรมวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๕
นางสาวเสาวนีย์ ดวงทิพย์จันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๖
นางสาวสุทธิดา พันธ์มณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๗
นางสาวหทัยรัตน์ มาโชติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลางเชียงยืน  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ สิงห์ทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายเจษฎาวุฒิ บรรยงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายณัทนันท์ ประทุมมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายทิวากร คึขุนทด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายธนกฤต ภูลับ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายปญญา ศรีภาร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายมงคลชัย ปะสาวะโถ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงกัญญานัฐ กรรมหาวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงฉัตธริญา ปดตามานัง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงนารินทร์ แสนตำแย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงวรรณวิศา ประมูลชาติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงศรุตา ประทุมมินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๖ / ๑๒๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงศศิธร ปดตาทะสา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงศิรภัสสร เทียงดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงสิรินทิพย์ พาบุ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา นนทะศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงสุนิตา ยงกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายสิทธิชัย ศรีนัคเรศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายกัลธนัสก์ ระถี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายกฤษณัย มิดแคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายกัลยรัตน์ แดนหนองแปน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายการัณย์ วงค์บุญมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายจักรกฤษ พิเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายจักรพงษ์ สีสา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายเจษฎา ปดตาทะโน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายฉัตรพร ทาทม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายชนาธิป กันบุรมย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายบูรพา ทิมกลางดอน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายพัสกร ปะวะทัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายภัทรพล สายแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายโยธิน พูผิวขำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายรัฐนันท์ ปญญาขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายสุทธิโชคชัย บุตรสุคนธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงกนกพร พิมประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุบผามาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงกฤตธีราดา จันทเสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ปนะกะเส

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาจอมพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงกัญลักษณ์ ฝายพลแสน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญตาแสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงกิตติยา ฤาชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงกุลสตรี ฮุยน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงเกศกนก พรมเทพ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงจรรยารักษ์ ประทุมมัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงจริญญา กางโสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จริงระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงชโลธร ปะเสทะกัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงดนุลดา ปะมะโน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงดวงหทัย ปจจัยโคนัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงดาราวรรณ ปริวันตัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงทอแสง ทองศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงธนพร วงเทพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงธนัชพร ประเสริฐศร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ บรรยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงเบญจาริยา จันทร์สุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงพรธีรา ศิรินัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงพรรณระษา โนนทิง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี ลิขิตธรรมวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงสาวิณิตย์ ปดตาทะโน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงสุธาศินี ประโหมด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงอภิญญา จำปาสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงอภิญญา วงศ์ปญญา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ปะทะโก

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธนพล ปุราถาเน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธนภูมิ พงษ์ยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายธนรัฐ ดีชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธนาคาร ปนะพัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายธีรพงศ์ วงสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายนันทกรานต์ ละครศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายปยะชัช ทบพวก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพุฒิพันธ์ พันธ์พุฒ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายมนเทียร สุพรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายศตนันท์ เขตชมภู

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสันติภาพ คลังแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายอภิชิต เยาว์ไธสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอภินันท์ ทบศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กางโสภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงงามใจ ปะสาวะโท

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงจุติพร หรัดดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงชลลดา ปริมิพุทธ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๘
นางสาวณัฐกานต์ กางโสภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี บุญนาดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงทักษิณา เทพกัน

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงธนกร นิตไธสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงธัญญาพร จันทร์เปรียง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงธิติมา ยอดแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงนุชจนาถ ไตรนอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปยะพร สาวิสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงปุณยนุช สอนทะมาตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงพรชิตา พลไชยขา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงพรนภา เสียงใส

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรรณิกา ประทุมตรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพลอยชมพู โชติประติมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงมัณฑนา โตสิงห์สอน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงรุ่งธิดา รัตนบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวรนุช จันทะบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงโสลดา อู่ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอภิญญา ทบซ้าย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงอลิชา หมืนไธสง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงอัศริยา พลสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอารียา กางโสภา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงดวงนภา เทียบพิมพ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๑
นางสาวสิรชา คำสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๒
นางสาวอังคนางค์ สังฆะมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวอารยา น้าสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๔
นางสาวธัญลักษณ์ ปุผาลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๕
นายปกร ทับหัวหนอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๖
นายนายปณิธาน ตะโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๗
นายพงศธร ปตตังละพา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๘
นางสาวขวัญชนก ประดิษฐ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๔๙
นางสาวบุษกร ปุยสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๐
นางสาวพลอยไพลิน พรมดอนกลอย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๑
นางสาววิราพร นาราษฎร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๒
นางสาวกุลสตรี แพงไธสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๓
นางสาวอินธิรา เทียมทะนงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ ภูวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงจิราทิพย์ ปะจันสี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แทนคร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศรุตา โสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายโชติพัฒน์ อรุณศิริสมบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธรรมรักษ์ ปะสาวะกา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายศิริมงคล ปะถาปะตา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายอิทธิพล แทนคร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงไขแสง สมศรีรืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงชลธิชา แก้วอาสา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพัชรัมภรณ์ หมืนกล้า

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงภัสรา สีโนนสูง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแร่

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนดล หมืนไธสง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายวาฤทธิ

์

บุญสุระ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายวาคิน พูผิวขำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพิทวัส มาตรบรรเทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายวรเมธ ทัพธานี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายภัทรพล ปะสาวะเก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสหรัฐ ภูบัวดวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปดตามาตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอรวรินณ์ สิงหาวาสน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงวราพร พรมบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงอริสราภรณ์ แทนคอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงศศิธร ปุยละเทิม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ สมนึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธีรนากรณ์ แทนคอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายอธิยุต กล่าวสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายเอกชัย วันไธสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายปฏิพล ปะสาวะโท

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายปรัชญา กัลยาลือ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ปะสาวะพา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงปริยดา ปตตังทานัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงขนิฐา ปาปะตัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ นาราษฎร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงสุจิรา ประทุมสาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ปะตาทะโก

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงเมธาณัฐ ใบนอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขตแวงควง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ปะสาวะนัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทไธสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนิราวัลย์ อนุศาสน์โกศล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงวิจิตรา ชินเป

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพรรณพศา ปะวันโน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอนิรุส รณเรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายวชิราวุธ ประทุมมาตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เหลาเมืองเพีย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายสิรภัทร ทองเขียว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงีรุจิรา

ี

จันทะบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี มีแสวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุภาวิตา ทีดินดำ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายจีรยุทธ ปะตาทะยัง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายสหรัฐ ดือขุนทด

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงฌิชากร เวียงคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพิณฐิตา ประตังธานี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สวมรัมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอภัสรา ปะตาทะยัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอภิญญา นาราษฎร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงอรดา ปุราถาเน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายศราวุธ สีวงษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงปนยดา ปะตาทะยัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงศรุตา เหล่าพิเดช

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงรุจิษยา จันทะบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงอภิญญา สุรินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสระ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงกสิกร ปะวะเสริม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ดีอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงพัชริดา หระดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงวริศรา เทพา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงสุชานันท์ จันโท

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงอินทิรา ไกรษร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายนเรนทร ปะตาทะโย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงธัญชนก แก้วโก่ย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงถิรพร สุวรรณวิจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงสุภาพร ทองเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายถิรายุ อัปปะระทัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายกิตติพงศ์ โสวาที

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายเจนภพ โพธิไหม

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายชิษณุพงค์ มาศศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายไชยยา กุดนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะตาทะโย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงนันยา ภูกิจเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงเมขลา คำโสภา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาลารักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายธนดล แทนหลาบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายภานุพงษ์ นามสงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายอธิพล ปะสาวะโถ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายอภิชัจ ไชยณรงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงวราพร บุญรุ่ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงสุภาวิดา ปะตังเวโส

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงอวัสดา ขันสีโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายจักรธร ผาลารักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายอรุชา นรจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกนกวลัย แก้วสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงกมัยธร สิงห์ศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงรณิษฐา ปองปดชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายศุภวัฒน์ ทวยลี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงนิตยา ภูบัวดวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายตรัยภพ สุเพ็ญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายทินกร สุวรรณคาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงภัชราพร ปตตังทานัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๓
นายมงคลฉัตร สาลิง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๔
นางสาวพิมลรัตน์ บุญมาพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๕
นางสาววันทนา ปทมสิทธิวรกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๖
นางสาวพรนภา สุวรรณคาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๗
นายสิทธิชัย หวังเหลือมกาง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดโพธิชัย (บ้านปอพาน)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ เกาะกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ศิลารัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ขนรกุล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงธนพร ศรีหาเวช

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงจุฑาพร ปะตังเวสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายณัฐดนัย พลทับ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ประสาระวัน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงธนัฐชา ปุยละเทิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์วิมล พุ่มจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงนันทิชา ปุรุแสน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงประภัสสร จงสมชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงตรีชฎา ยอนไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปดตาละเต

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงศุภิสรา สังขละเจดีย์ชัย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายกริชพิชัย สุวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายธนภัทร ด้วงแหวะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายธรภัทร ผิวเผือด

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายธีรภัทร เชิดชู

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายโยธิน สุวรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายศรัณยพงษ์ สารบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทบวงศรี

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงกีรนันท์ ประทุมตรี

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงขวัญฤดี พลนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงชาลิสา สุขประทัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงธัญชนก พุฒซ้อน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงนิศากร บูรภักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงอานัลตาชา ชมชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายภูธเนตร สุดชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายปยะวุฒิ บวกไหม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายศุภณัฐ ศรีสมรส

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายพีรพล พลศรีเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายปณต หลงสิม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แมงไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงวิชราภรณ์ ธรรมกาโร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงปวีณา ปริโต

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายพาดา นาราษฎร์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายพุฒิสรรค์ ปะวาระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา ปะโมทาติ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ คงคุณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายณัฐรัตน์ ปุราถาเน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายธีรภัทร ปราโมท

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงศิริกัญญา ดอกบัว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ พิมพ์สาลี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายศุภกานต์ มาลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธีปกรณ์ เทพกัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงฐากูร ภายไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงปวีณา ประสิทธิเสมา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายกฤษดา ประทุมศรี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายชิษนุพงศ์ ศรีวัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงณัฐมน ปุผาโต

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงอริศรา พลไชยขา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายวัชรพล ผลเลขา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงชลดา ก๋าเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายธนโชติ ปุราถานัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายนัทธพงษ์ นิวรรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงชุติมา วรหิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายกิตติพงศ์ เยียงไธสง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ หอมดวง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงปยฉัตร ภาชะโน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายอิสรากุล นาราษฎร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายบวรวิทย์ บุญสุระ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ติงค์วงทักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายญาณวัฒน์ ไชยมาตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายกฤษณะ ทองย่อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานาเชือก วัดนาเชือก  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายไกรวิษญ์ ศรีสมบัติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพ็งอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายชัยธวัช ปุริโส

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายฐิติพงษ์ วงษ์ศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายนิมิตร ปรึกไธสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายพรรศักดิ

์

สีคาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายภูมินทร์ ดงขันที

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรมหงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๔ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายยศวิน ชืนตา

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายวีรวัฒน์ ทุมนาหาด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายศักรินทร์ ลาดล้าย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงจิราพรรณ ลำไธสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงชลดา ระหารนอก

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงนิภาพร บุผามาลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงพรรษา พรมหงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงรัตนา แก้วอาษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงศลิษา จันเสนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงอนุสรา เวียงสิมา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวัชรกร ปตตาเคนัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงปาณิสรา หารเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

แนวโนนทัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายฐิติพงษ์ ทองชมภู

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายดัสกร แสนคำภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายทินภัทร พลหาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายนพรัตน์ บุญทองโท

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายภราดร ปดตาทะโน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายอภินันท์ ชาวสวน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปนะกาโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายอิทธิชัย ทบบัณฑิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงญาดา ฝากไธสงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงนัฐสิกา ปุตาโส

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงปภัสรา มะธิมะนัง

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงภัทรวัลย์ เทพวงค์

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ นุชนารถ

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีสุวรรณ

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงสมฤดี รัตน์ทิพย์

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงสมฤทัย มะลิสิม

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโพธิวิทยาคม

์

ทรงศิลา  

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ บุบผามาลัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

ดอนไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลรักษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายภานุสรณ์ ปดตาระโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายพิทวัส นามหนวด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายประวีร์ ปดตาระโต

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงนฤมล โคตุทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงรัตติยากร เวชนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ด้วงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงอรปรียา สร้อยสาวะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สูญไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ปดตาระโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงธาริดา สุคาคม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายทิวากร ภูอาศัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงกัลยากร สวนมอญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงนิรชา พลช้าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงวาสนา พรมโสภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงออมวดี ยางหงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงอาริษา แก้วโลมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายนฤพงศ์ เอียมสกุล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ

์

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายชลิต ปตตานะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ โง่นมณี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หลาดเหลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงปทมพร สีพา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ปดตาระเต

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงสถิตย์ ปอมศิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงชนาภา ปดตาทะสัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงพิยดา ปนะถา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูรหงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงสุธาสินี ปดตาโส

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายสุริยา แสงโพธิดา

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายณฐพล พลหาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายธนภูมิ นิระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายธนภัทร สุขสินพรสมบัติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงจตุรพร อุปกา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงกัญญรัตน์ โพธิแสงดา

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายกิตติภพ ประการะโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายทวัชรชัย วรลักษณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายธนากร นามปะเส

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายบุญหลาย สีหานอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพัฒน์อนิญช์ ศรีหาจนัทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงกฤษณา กรรมหาวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงเขมจิรา กมลชิตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงจิรภัทร คะกาเนปะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงชัชฎาภร ปดตานะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงปณิตา ปดตาทะโน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงวัลลภา จันทปลาขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงรสินทรา วงศ์พรรณเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายทินภัทร เมธีอนันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ปดตาทะโน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายพีรภัทร สวัสดิพันธ์

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายพชรพล รางศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายพงศ์พล จุปะมะนัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายวีรภัทร นนทะศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายวัชระ เกษแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายสิทธิกร พรหมโชติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายอธิวัฒน์ แคนอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงโชติกา ยะปะเภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงธิติญา ปาจุติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงปวริศร มะธิมะเนาว์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงพรพิมล ขันติรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงวาสิตา ปดตาระโส

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอติยากร ทับหัวหนอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายคุณานนท์ ศรีบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

ทับหัวหนอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทับหัวหนอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายสุริยัณห์ จันทะปลาขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงกันติชา ทับหัวหนอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงกุ้งนาง โคนาโล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงกุลวลัย ติมุลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงณัฐวดี บุญจันทา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงพลอยสวย รักษาอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน นาเวียง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงเสาวภา พันหล่อมโส

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงชนาภา พรมรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๖ เด็กหญิงประพิมพรรณ
เนาว์เปย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงพลอยตะวัน อันพิมพา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาขาว

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายธนากร จันทร์วิจิตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายนันทิชา พรมภาโส

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายรัชพล นาคศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายปยกร ช่างปลูก

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงวิภาพร เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์สาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงกนกพร ปดตาระโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตองหนองงู

วัดทรงศิลา (บ้านปลาขาว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายทศพล ชาดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงศศิประภา เข็มเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงฉันทิศา ทดคุย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายวรากร ทบมาตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวาสนา เบ้าทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงกัลยากร แซ่จ๋าว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงปณฑิตา ปดตาระโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงอังคณา พลนอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายวิภาวัฒน์ พระสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงยลรดา สวัสดิพันธ์

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงพรลภัส แทนคอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงวานิสา ศรีสันต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายธนพัฒน์ ทวยบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงธัญจิรา สุบรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงปรารถนา เทียงพร

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงจันจิรา ศรีจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงนริศราภรณ์ เกลียงรส

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงวันวิสา ด้วงแหวะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ อาชญาสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายธนพงษ์ เต็มดวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วิหกรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายเก้าอรุณ เกิดพูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงณัฐชา วงษ์ถวิล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวขำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงเจนจิรา สุรีรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพิชาญ บัณดิษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายไพฑูรย์ พันธุรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงปณฑิรา สาวิสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงอรพลิน เทียงกินรี

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงอริสรา ปสสาวะสัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายปรเมศวร์ เทียบกึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ จรทะผา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายธนาพงษ์ เกียรติรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

วัดโพธิทอง (บ้านโคกก่อง)

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายชนวีร์ กางโสภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายพีรนัย เทพโสดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายศิริวิโรจน์ เทียบเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายสันติ ประทุมมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงอรดา เทพโสดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงวัชรี ปะธิเก

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายพิทวัส พลสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงกฤษศิริรดา ทบเนตร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายภพปฎิพัทธ์ สวาทพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายคณิศร ปะวันโน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายไชยภัทร นาอุ่นเรือน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายปฐมพงศ์ บุพเต

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปะสาวะเท

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงเวรุวรรณ จันถาวร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงศศิธร จุมกุมาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทบมาตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายปณณวัฒน์ บุญทด

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปะวะถา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายณทัด คำดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายอานนท์ บุญอบ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายตะวัน ฝายสิงห์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายภูพิพัฒน์ บัวชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ เทียบแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายศักรินทร์ เขตเสนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงสุวิชาดา บุตะเขียว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงพรชนก ทรงอาจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ วิเศษสิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ จิตรสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายมัทธิอัส

เคสท์เลอร์  เคสท์เลอร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียบแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงพชรพร คลังแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงชนิตา เหลียมเพชร

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลียม

่

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายกิตติธร สีดารักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายชนวัฒน์ ภักดียา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายธวัชชัย ชะนะจิตต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายภูตะวัน ใจเพชรเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายเมทิน เศษศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายวิวัฒน์ เทียงสา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายสุรพงษ์ จันโท

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายสุพลวัฒน์ บานเพียร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ จันทะแจ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงจิรัชญา เทียงธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงชุติมน วงค์โชติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงศุทธานต์ แก้วสุระ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายธนาสิทธิ

์

สีเบาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายอธิการ ศรีแก้วนำใส

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ อันชืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อบมาสุ่ย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียงธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา บานเพียร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทบวงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีละบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงศริษา จะหา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงปวีณา หาหอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายธนวินทร์ สีแพน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายอรรคพล สมออร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายธนพงษ์ อันแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงญาณิศา ทบวงศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ผิวเหลือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงญานิศา มอไธสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทราย

วัดสำโรงรัตนาราม (บ้านสำโรง)

 

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายกฤษดา ศรีมาธิรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายคมชิด บุบผามะตะนัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  
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มค ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงสิรินทรา ปนะสา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงวรัญญา สุนันตาวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงสุลลิดา นิยันตัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงญาณิศา วงเวียน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงวริศรา สุนิปา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงมณิดา สกุลดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงเกวริน แสงโพธิดา

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายวายุ เสนาสุธรรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาว โคกยาว  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายชนกันต์ จันวงสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ จันวงสา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงเขมิกา ปนะโต

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงชนกสุดา ถาวะดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงชลธิชา อินทร์วังดู่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงญาณิสา เกียนนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงปาริตา ลาธิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงอรินท์ ชาสุดทะศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงพิชชาภา พาพิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายกรภัทร์ ดวงพุทธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงกัลยา ศรีโคตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว แดงโพง  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายจิรโชติ โคตรบรรเทา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายภูธเนศ ราชเจริญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงปณิตา ปนะถา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงรุ้งตะวัน พันแน่น

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงวรวรรณ โสภาพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ปจจัยโคถา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มะธิมะตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงอารียา ศิริเวช

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายจิรเมธ จอนทะผา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตวุธ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายนิรันดร ใจสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายวีรเทพ หอมมาลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายณรงค์ กาละกาวัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายศิวกรณ์ แก้วเสน่ห์ใน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายธนารัตน์ รัตนวราหะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๑ / ๑๒๖
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มค ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงกนลรัตน์ บุญเย็น

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลต้น

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงปยธิดา ศรีโชค

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้ววรรณา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมโส

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายธนพล ดอมไธสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงวรรณภา อันสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายอโนชา เกตแสนศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปดตานะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงวิลาสินี ปนะถา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายทัศน์พล ภูคำศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายพงศ์พล ปดตาทานัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายทศพล ปะระทัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายกันตภูมิ เดาขุนทด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงมินลดา ประทุมทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายกิตตน์กนธี อาจพลไทย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายคุณากร นุ่นปนปก

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายจิรพงษ์ หนอสีหา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายธนภัทร ตะวัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายธีรพล วงวังจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายปยวุฒิ สีพลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายสุธินันท์ เสียงดัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายอนุชิต โพธ์สุวรรณ

ิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ละอองทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงณัฐวดี สมบัวคู

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ภูมิสถาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงบุณยนุช ไชยพูน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร อรุณโน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา โพดสีเขียว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงวิภาวี ผาสุขภักตร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอภิชญา บัวชิต

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงอุมากรณ์ ยิรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงฐิติวรดา ธนาวัฒนพงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ พุทธถนอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายดลยา หะยีดาราแม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุปราณี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายธีรภัทร ล่อดงบัง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกทา ดงน้อย  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ภาระโข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงกัลยา ปดตาเน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายวิศววิท บัณฑิตย์วีรกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ตะลุวัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีภูวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายพีรวัส แปนสุขา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายสิทธินนท์ โกพา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คุ้มสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายศุภกร ปุสธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทินรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายปยธิดา พอนดอนก่อ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายทิตยา สังวุฒิโต

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงสุพัชรีย์ สุขกำเนิด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงมุจิรา บุญมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนยะบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงธนัญญา สุวรรณโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงมณีนันท์ สมิงพยัคฆ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงศิริประภา วงษ์ศิลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงตติยา สาคนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงจิรัชญา เผือกนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงธันชนก ปกกาโล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงญาดา สีหาโบราณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จันเต

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณเหลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ปะวะเล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงขวัญรดา ปดตามะตัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงอภิญญา อัปปะมะโต

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายพีรภัทร อิสระโร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายกิตติพศ วิจารย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายพงศกร คำจันทราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายพงศ์พานิช พานิชศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญละคร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๓ / ๑๒๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ มาตเลิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีกะหวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายธนายุต หลักตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายกิตติพร เกสร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายแก้วมังกร คำจันวงษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวิภาดา ยองมณี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงยมมาวี มูฮัมหมัด

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงอารียา แสนยามาตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงชลดา ปะกิตานัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงวิรดา แก้วกาไล

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงพรพิมล สุภานิชย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงธริศรา ศรีจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จุปะมะถา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงสมัชชญา คำจันวงษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงแพงคำ มูลมานัส

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงนันทชา ดอมไธสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงกชกร ยอดวงกอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายมงคล คำบุดตา

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายธนาคิม โพธ์ผา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายสรายุทธ กองปตชา ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทุมมี
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทุมมี
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงวรรณษา กาวิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงชลณิชา ภพไกล

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงณัฐชยา ชินหัวดง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เชือนิตย์

้

๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายพิพัฒน์ จัดพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายภูมิมินทร์ พิทักษ์บ่อแก

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายณัฐชยา ผลผะกา

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงนันนภัทร ปจจัยโคถา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงอภัสรา แสดกระโทก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงกาญจนา เงินลาด

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงวรัญญา จำสีชา

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงพรรณณิภา วงษ์หาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา วิชานนท์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๔ / ๑๒๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายพิชชากร เผียนอก

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

บุญเฮ้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงวิภาพร จำสีซา

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ บัวรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีปญญา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายชยานันท์ ปอมยาหยับ

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายสรยุทธ อุนาธิเน

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายกิตติพงค์ ย่องด่างดำ

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไชยโก
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ จันหอม ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายนิรินทร์ น้อยจันวงษ์

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงศุภานัน จันกะนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ศาลาพิจิตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงพิยะดา น้อยจันวงษ์

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงนีรภา ไชยเทพ

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายอภิชาต หมืนมนต์

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายพีระพล กินโบราณ

้

๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ วิชานนท์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายปติภัทร คิดถูก

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายสุพล จันโท

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงนพมาศ สีละออง

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงปนัดดา ยิงยืน

่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงนิชาดา วุฒิสุขไพศาล ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงเบญญาพร โมฆรัตน์

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงอานัญชา ปติลาพัง

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงพุทธชาด บุญโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธีรภัทร บุตรวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายกันตินันท์ พันดุไร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงวรัญญา สุวิชา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงวรัญญา ปะติตัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงศิรินญา ปกกาเวสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงอันธิกา แสงสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงปทมพร ปกกาโล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเครือซูด โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายทรงพล สุราช

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายมาริษดา เต็มโคตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  
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มค ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายวงศกร ปดตาลาคะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายวีริทธิ

์

พินทะปะกัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายชวัลวิทย์ อินทมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ลอยนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายจัตริน กุงกุดโถ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สระสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายชยางกูร นุชิตรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีภูวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงพรวลัย ปกการะโน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปดตาปดโต

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงชมพูนุช พลเยียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์ษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงพัชรดา สุราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมโบราณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงปตทัมมา สืบเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา กุลสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายจารุวิทย์ ปจจัยเก

๑๐/๙/๒๕๔๙.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงขวัญข้าว โพธิศรี

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธนากร ปกกาโล ๗/๗/๒๕๔๙. โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายพงศกร เวสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายวีระภาพ วะปะนัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปกการะโน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายศุภโชค ปุริมาตา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายจักริน ชัยบรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สมภาค

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายนครินทร์ สันจร

๒๖/๖/๒๕๔๗.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายภูติวัฒน์ ปดกอง

๑๐/๙/๒๕๔๗.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กล้าหาญ

๑๙/๘/๒๕๔๗.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาตเลิง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงภัทราพร ศรีภูวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงสิริภัทร สนวนรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงชลลดา คาระมาตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงธีริศรา ลาดบัวขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ จำปาฉิม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงสิทธิดา นาคะสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๖ / ๑๒๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอุบลรัตน์ เพ็ชรสุข ๑/๕/๒๕๔๙. โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปกกาโต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงสาลินี ศิริสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๙.

โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงเปรมสิณี เศษจันทร์

๑๘/๒/๒๕๔๗.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงอังคณางค์ ศรีวงยาง

๒๓/๖/๒๕๔๗.
โรงเรียนมัธยมดงยาง โคกเครือ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงนรินชญา จันสนิท

๒๑/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงรัญชนา ฤทธิจันดี

์

๒๐/๑/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงดาวเด่น แซ่เปย

๑๕/๒/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายธนวรรธ ลินทอง

๒๐/๕/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายธีรพงษ์ ปะมะพุตโต

๒๐/๕/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเพ็ง

๑๐/๑/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงรุ่งรัศมี อาจวาที ๘/๖/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงคณฐิกา ปะระทัง

๑๖/๕/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงอธิตติญา ประทุมเม ๙/๕/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ดาราช ๕/๔/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงจีระนนท์ สมบัวคู

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงวรัชยา ชัยอินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงวรัญญา เลิศลำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงปริยาภัทร พิรุณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๖๙
นายโท ชิณละวงษ์

๑๐/๐๙/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงไหมทอง เพียรอุดม

๖/๑๑/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตองติดรัมย์

๑/๑๒/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงสุธาวัลย์ โสรัมย์

๑/๑๑/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ปะวันวัย
๑๐/๑/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายทองเจือ ประมูลนี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายคมกริช ทัพธานี

๒๐/๔/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายนครินทร์ หอมหวน

๒๙/๑/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายฉัตรพร พลศรีขาว

๑๕/๔/๒๕๔๖.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายจิรายุ สระทอง ๑/๓/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายธีรพงษ์ เอกนาสิงห์ ๒/๓/๒๕๔๖. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายชาคริต ยิงสมบัติ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายสันติชัย ปญจะสันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายปวริศ ปะนัตเต

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายภานุพงษ์ จันทิ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายวรพงษ์ ปะเกาทัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๗ / ๑๒๖

้
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มค ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายวทัญู ลากะโทก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายอนุชา สุนิพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายอัตถชัย พันธ์จันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายอาทิตย์ ปุริโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายภีรภัตร บัวรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สระเกษ  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพรพิมล สมสีใส

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงธนัชชา อุตมะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงอารยา หาสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายภูมิภัทร์ ขันมณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงสุมาลี สมหงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายอรรถชัย ชีพอุบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงสุภาณี บุญพูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

จันทะคาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดโคกล่าม  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายก้าวหน้า แสงแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายณัธศาสตร์ ทิงแสน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดโคกเสือเฒ่า  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สุโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายชาญณรงค์ หลักคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายณพลชัย ภูมิโชติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายณัฐพงค์ หงสาอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายธนโชติ ศรีภักดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายธนาคิม กุมชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายบุญมา วงษาราช

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายพัชรพล จันทวายศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายรัตติพงษ์ ภูษี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายศตวรรษ ซ้ายขวา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงชลธิชา อินทะชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงนริศรา สอนโห

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงปยพร ศิริดล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงปรียภรณ์ บรรดิษฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นาละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงพิศมัย ศรีภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงพิมชนก เรียงสันเทียะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงภัทราภา ดิษเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มูลผง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๘ / ๑๒๖
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มค ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงวิภาวิณี แก้วดวงดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงสุนันทา บุญศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ สายบุตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงอาริสา หงษี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงอาทิตติยา คลังพระศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายเอกรินทร์ สีชมภู

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงสิริกัญญา รักษาพล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายภานุพงศ์ จันทแจ่ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงวาสนา ไมตรีแพน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายจรัลชัย จิตบรรจง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายเจริญศักดิ

์

เพ็ชรพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายไชยวัฒน์ ขันตรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ช่องาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายปุริม ทินภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายธีรพล ทศมงคล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายวีรยุทธ แก้วหานาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายอธิป ดำหรือ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายวันชนะ สิงอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงจิรนัน อินทร์อ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ สารพัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงทิพวัน อินทร์อ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงเมฑาวไลย์ ยนต์รัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงวิชุดา เดชวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงอนันดา นามบุดดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายขนิษฐา จินารักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายชนาธิป สีสังชุม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายญาณกร ดีตะสิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายณัฐภูมิ ขานดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายทรงศักดิ

์

โคคร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายนรชน ชินเนหันหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายปฐมพงศ์ กางเกตุ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายพงษ์สธร พุทธบาล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายพีระชัย เพชรวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ โวลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายวิชิด ไชยมาศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗๙ / ๑๒๖

้
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มค ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายวีรชัย มะลิเทศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายศรัญย์ชัย แพงจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายอนันตชัย ทันทิมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายอานนท์ นามบุดดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงจุทาลักษณ์ รักษาพล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงชลดา แก้วขาว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงภัทรา อามาตมนตรี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงมุธิตา แก้วศรีจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ มัชฌิมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงสุมาลี แก้วขาว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายธีรเดช บุญชม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายสนธยา ราศิริยม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายสืบศักดิ

์

สุระปอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงจิตรกัญญา กางเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายสรศักดิ

์

ตูมโฮม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายอดิศร แก้วศรีจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายกรวิทย์ บุดสีสวย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงวิชุอร อ่อนจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพเกต

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายยุทธนา เนืองมัจฉา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายราเมศวร์ กางเกตุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายนวพล โตมร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายอภิชาติ เสน่ห์ดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายอดิชาต จันโท

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายอดิเทพ ชมรส

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายสันติภาพ วรโคตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายเอกชาติ จันทร์บุญเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายเพียรเพชร นำพา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงวันนิสา สอนชา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงณิชา จันปญญา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ขาลมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายมงคล เอกสาตรา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายธนากร วิชาสี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงณัฐริกา หัสดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงประวันรัตน์ หัสดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๐ / ๑๒๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา ทินก้อง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ พลจ่า

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันโท

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายสมมาศ พลศรีราช

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายดุลยฤทธิ

์

จิตรโคตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จำปาที
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายเรืองชัย ลามพัฒน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายวิทยา ไทยวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายธีระภัทร์ รัฐเมือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงจุทามาศ ซ่อนนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายก้องภพ จันศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง วัดดงเค็ง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ยศสูงเนิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา ภูศิริ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงวรรณิดา จัดนอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอภัสร เทียบจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงรัชประภา ทิพย์รมณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วัดโนนเกษตร  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นุตะไว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดวังหิน  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงพัชรธร ทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายฉัตรณรงค์ เทกอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายกรีนชัย บัวเลิง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ภิรมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายธนพล ไชยคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายธนวินท์ ทานาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายนิติภูมิ พุทธบาล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายปุณณวิช จันทร์งาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายภูผา โพธิพิพิธ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโคตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงนภัสสร พรดอนก่อ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสาวิตรี ทวีสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงวนันชนก โพธิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ ลอยคลัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายเชรษฐา วชิมาเภท

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วัดหัวหนอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายธีรพัฒน์ อุดมศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า วัดแก่นเท่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายกานต์สุภัค ศรีดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ มีฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายอานนท์ ไชยมาตย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ รัดหนองขี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายทีปกร ธนิกกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๐ เด็กชายพร้อมไพรศาล
ด่านดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายพิทยา จันทร์วิภาค

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว

วัดดอนงัว (บ้านดอนงัว)

 

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงทิตยา ตาติจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงปนัดดา แก้วกล้า

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงปยพร แก่นศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงพัฐสุดา เพียดจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายกฤษกร โพธิกระสังข์

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายเจษฎาวุฒิ ทวยพร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายทินกร ดงสาวแห

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายนนทการ พิมพ์บูลย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายพงศ์ธร ทศไกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายมงคล แสนปดชา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายอนันตชัย สมสวย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงพรชิตา แสนศาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายเจษฎา เทียบท้าว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์ราช

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สมบูรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายนที นาคทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายนภดล ว่องไว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายรวีโรจน์ เทียกสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายศราวุธ จันโดด

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายสหรัฐ หมืนสา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายสันติ ช่างเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอำพล สงเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงกรรณิกา ไชยสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา นิลรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงจิราลักษณ์ ทุงฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงธารารัตน์ นันทะเสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงนริศรา พระสว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทารแพน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงพินสุดา ฝายสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ เทียบคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงลลิตา ตอรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงวรดา ไชยโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทศทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายศุภกรณ์ พลต้าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ พิมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา แดนคำสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงอัจฉรา ทารแพน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายธวัชชัย หลงสิม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายนิติศักดิ

์

เทียงดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายปยะรัตน์ อาจทวีคูณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายภัทรพล ทวยจัด

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายสุรชัย สุ่มมาตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายอภิรักษ์ ทวยเพียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงปนิดา วงษ์นอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงศริญญา เทียบอัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๗
นายนพพร รอดวินิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๘
นายสุชน เทียกสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๗๙
นายประพรรดชา ทิบรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๐
นายปรีชา เตือยมา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๑
นายพัฒนากร ดวงจันคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๒
นายศุภชัย เทียบจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๓
นายศุภักชัย ทวยพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๔
นายอิศรานุวัฒน์ เกตุสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๕
นายศรายุทธ เทียงทำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๖
นางสาวปยวรรณ นิลาราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๗
นางสาวพรชิตรา รัศหมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๘
นางสาวอารีญา วงต์นอก

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๘๙
นายพีรพัฒน์ ไขสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๐
นายภานุวัฒน์ เมืองขวา

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๑
นายวัชระ พะนิจรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม วัดโนนแดง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายณัฐวงศ์ บุริวัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายวัฒนกร จูมแพง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายพงค์ภัค ทัดไทย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๓ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงจรัญญา บัวแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงกนกพร สิทธิศาสตร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงกมลธร ดงภักดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงมนัสดา พูลแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงวราพร แสนยันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุพัตตรา สมอ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุภิตรา ทิงโคตร

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงวนัชพร เวลาโสภา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายจิรภัทรดิ

์

สีนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายนที ทำดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธนดล โพธินอก

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายคมเพขร พุดดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เภาพาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงภิลาพร ใหยะปะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายเกียรติภูมิ ทบพักตร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายตะวันฉาย อุดชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายเอกลักษณ์ ทามแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด วัดโนนทอง  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุชี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ใหญ่สูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายธีรภัทร ทับทิมไสย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงจิตรวรรณ เปรียบสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงชมพูนุช ภูศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงพรวิภา หอมดวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงภัทรวดี แสนขรยาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงสุรภา ประเศียรเรือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงอภิญญา สืบมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนระนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายทินรัตน์ แสนเหนือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงบุษราคัม คำลือชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายธันวา หว่านทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา วัดโนนราษี  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงดารารัตน์ ขวัญมงคล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงนิศาชล ชำนิวัตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทาสะโก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๔ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงพาณิตา ชาพิมพ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงพิยะดา พรพา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงภัฎฤดี ลิละคร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไชยราม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บรรดาศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงวรเนตร งามยิงไพศาล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงอภัสรา สมอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จันที

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๘ เด็กหญิงศศิรัญญารัตน์
เทียงดาห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงศิริธร วงฮาด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ธุระพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงพิยดา จันโท

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงจิราวรรณ สตานิคม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงวิราวรรณ์ สืบมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงศกุลรัตน์ สิทธิภาพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงลมัยพร สีสมพาน

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงวิจิตรา หอมคำพัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขันศรีโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรบือ วัดบรบือสราราม  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายเกียรติกล้า ปดทุม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายนิรันด์ ลารคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ พารา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ ธุระทำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชะนะพงษ์มา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายสมคิด แซ่จ๋าว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายวิทยา สุดใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ พิมไชย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงลลิตา มะโนรา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงวนิดา วงชารี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงวรนิษฐา วันสาสืบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงวราภรณ์ วงชารี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา มหาดไทย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงวารุณี แสนสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนคำภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงปรียะนุช เทกอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านค้อ  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายธีระวัฒน์ นามะลัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายพีรพล จำรัส

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายวิทวัส โคตรสมบัติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายเอกชัย แก้วอาสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงปริยฉัตร คนคง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงวิชุดา ห้าพุทรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงวรนุช แทนคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายพชรกร แก้วอุทัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวมาศ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายธีรภัทร ขอสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายธิติพัฒน์ ธรรมวงษ์สถิต

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายจักรกริช สันโดษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายธนาวุฒน์ สุวรรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ วัดปาชัยมงคล  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายสดุดี ชืนชม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงสุพรรษา พรมประสาท

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงกัลยาณี สมีแจ้ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันละบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายธวัชชัย ทศดร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ระมินโท

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๒
นางสาวอรพรรณ แสงคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนราษีวิทยา วัดปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงธันยพร ลาโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงนิตติยากร โคตรชารี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงเพชลดา กิงชา

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงศศินา สมสา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโพธิศรีห้วยทราย

์

 

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายสหัสนัยน์ มิสกาวรรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายสุวรรณ์ จันทร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดหนองโก  

มค ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายพนุวัช ด้วงแหวะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงหฤทัย เสนาฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายชลธาร ชินรัตนธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายบัณฑิต จันโท

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายภานุเดช ขันอาสา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายเรวัตร ถินวิลัย

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายศรายุทธ เจริญใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายศราวุฒิ แก้วโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงนริศรา เบียไทยสง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงพัชรี อนุฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ อันชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงภัทราวดี ปดกอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงมยุรี ทองศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงวีณา บางตำรวจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายวันชา หนูราช

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายธนพล พรเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย วัดเหล่าตามา  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายอธิวัฒน์ สีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ โสดา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

ถาวรเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายพิชิตชัย กะตะศิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายวิชาญยุทธ สาทรกลาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายพีรณัฐ แสงลำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอนิเทพ ปดตะกะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายกฤษกร แสงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายวรายุทธ นราวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายจิรายุทธ แสงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายภูริ ผิวอ่อนดี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายอธิป สุขประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงปรียาภัทร จินโจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงลลิตรี พลคาม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงณัฐพร คำพระ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงปยฉัตร จันทร์นวล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงชุธิดา ปญญาดิษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทุ่มกระเดือง

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงนริศรา กะตะศิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงพรชิตา กะตะศิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงภาวิณี มูลสีสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอริสา กะตะศิลา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงดาราวดี เสนีโสด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวิลาวรรณ สาทรกลาง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายวีรวัฒน์ เกาะทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายวัชรพล จันทะมูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายกวิน สิมสี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายณัฐภัทร พันธ์ชมภู

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายตรีเพชร สุระภีร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายถาวรีย์ มนัสสา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธิติพร แก้วอาจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายธีมากร วงศ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายนราศักดิ

์

สุขชาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วอาจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงกนกอร ทองไหล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงจีระนันท์ สิงห์เทศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงนริศรา อาสาศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงปนลดา ดุจนาคี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี

่

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณัฐวัตร พูลวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายวิชัย ภักดีพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงนิพาดา โคตะโม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงปนัดดา ฉันพินิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงพัชรธิดา คงทรง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงมนัญญา บ่าพิมาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงวรรณิภา สุทธิสน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๑
นายอรรถพล แสนเจ๊ก

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๒
นายมนตรี โยธาจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๓
นายวรวุฒิ ใจกล้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๔
นายโชคทวี ฟูมเฟอย

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๕
นายอภิสิทธิ

์

แพงสอน
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๖
นายสุรชัย ดีไชยรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๗
นายสรรชัย ชาตาธิคุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๘
นางสาวชลธิชา อินไธสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๕๙
นายวรทัต ตรงไธสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๐
นายทวีทรัพย์ ไปณรงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๑
นางสาวอรอุมา ศรีหอม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๒
นายทัศนพล สิงห์ปอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๓
นายอานนท์ ลาหนองแคน

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๔
นางสาวสมฤดี ถาวร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๕
นางสาวรัชนีกร สิมมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๖
นางสาวนิจจารีย์ แสนอินตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๗
นางสาวศรินยา บุตรบ้านเขวา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๘
นางสาวอรดา โพนดอนกลอย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๖๙
นางสาวรัชนีกร มะโนวรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวเยาวพา ดีเวียง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๑
นางสาวภาวิณี สมบูรณ์ทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๒
นางสาวโยศิตา ทูลมาลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๓
นางสาวเก็จมณี ศรีดำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาวนลิน รัตนะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาววันวิสา แสงแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาวอริษา แน่นอุดร

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๗
นายนวันธร เพ็งแข

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวอารีรัตน์ จุรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๗๙
นายธนัท มูลจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๐
นางสาวพิมพกานต์ ตองติดรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วัดทองนพคุณ  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายภัทรศักดิ

์

บุญสะอาด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงอารญา ฟนเดอร์เวเยอร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอธิชา เสนาคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงกชกร ศรีแพงมล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงปริฉัตร หงษ์สาหิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงปาลิตา บุญสวาย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงอินทรา มณีธรรมศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงจีระนันท์ ประกาโน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายก่อศักดิ

์

คัลนา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือ โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายอนวัฒน์ ศรีลับศรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายภูริทัศน์ ตองติดลำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติว

้

โสมนัส  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายภูตะวัน พยังเฆ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อันสีแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ อาปดชิง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายรัชภูมิ ปนะกะเส

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พรไธสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายนันทชัย สาเสนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายพุฒิชัย พยังเฆ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอธิติญา แสงโพธิดา

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปริตา ทบวัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงพรนภัส บัวลง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงพิมชนก ผิวทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงสมิตานันท์ ปานภูมิ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรภูมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสิรินญา สีทน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนนท์ธิดา แก้วผลึก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงภวริศา เชือรุ่ง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงพีรดา จุลพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา จันทศร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายอภินันท์ เหล่าจูม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายฤทธิรงค์ บุญศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายปณวัตร โคตรภูมี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วัลละภา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ลีถา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายวัฒนา มะลาวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ภาณะรมย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายพัชรพล ทองเจียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนพล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงภาวิณี จัตุรงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงขวัญพร เม็นไธสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ บ้งกาวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายประภากร แสงโพธิดา

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๓
นางสาวอรทัย พวงจำปา

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๔
นายอมรพันธ์ อภัยไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ปานไธสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๖
นายประดิษฐ์ จันทะรัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๗
นางสาวปฐมาพร ธัญญเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายอรรถโกวิท ปดไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายคมเพชร ปดตาทะเนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายธีรภัทร นิยันตัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายศุภกร น้อยคำแพง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงนัฐกานต์ เวฬุวันนัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วราญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงอุนนิกา จันทรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงณัฐริกา ปุริมายะตา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงศิรัฐญา ทองอด

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงประภาศิริ ถินเมืองปกษ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา การิยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายสิทธิพล สวนรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงเปมิกา สีโสภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงปุญญิศา ชืนระะกุล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กาละกาวัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงณัฐทิชา ทิพย์โอสถ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงนุชจริญ นาวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายเมฆา ปะหุปะเม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายชัยธนโชติ ปนะถา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงสวรรยา ไธธานี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายกฤษฎา เชือนิจ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ธิมาชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงณัฐธิชา วิละแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปุริทาสัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายปริญญา อนุศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงพัชริดา ปนะกัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๗
นางสาวนิภาพร ภูสุวรรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายมัดชัย มะธิมะนัง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายศุรเชษฐ์ ศรีโสภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ปนะสา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงฐิติภา สุหา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส เหลาสา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงมุก ชนะเทพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายลลิตาพร สามีพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงวรัญญา เกตุชาติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงวิภาดา ปดตังทานัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงศลิษา บุญพาทำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ดงใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายนิติพงศ์ ปดตานัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงชุติมา ปจจัยคัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงพรรณณิดา เที่ยงภักดิ

่ ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงอักษราภัค กองศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายทักษ์ดนัย วงเวียน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ปดตาทะเส

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา วุฒิธนานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายอธิราช แสงแสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายไตรรัตน์ ทองสด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายพรชัย ภูสุวรรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายวีระวัฒน์ ไชยเสนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงนฤมล แก่นใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงศศิประภา ปนะโต

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงศิริยากร ศรีมาธิรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงอังคณา ช่วยนารินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงนรีรัตน์ เศษรินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๕
นางสาววิภาดา อินลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๖
นางสาวจิราภา พรมบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๗
นางสาวณัฐนิชา ภูมิพักตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๘
นายวีระพล อัปมะกา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๘๙
นางสาวอรอุมา พรภิรมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๐
นางสาวอาริสา อินภูวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๑
นายทัตพงศ์ เสาอีง้อง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๒
นางสาวอรุณี จันวงษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๓
นางสาวภัทราวดี ปดตาทะโย

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๔
นางสาวเลิศพฤกษา แซ่เตาะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช วัดยางสีสุราช  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงอำภาภรณ์ ปาละพันธุ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงอรนงค์ อาระหัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดหนองแปน  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายธนพล ทองพูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงกชกร ปดตานัง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงปวีณา กรรมหาวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ คำพิบูลย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงปภาพร ปดตาเน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงศิริญญา แสงหงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ประธรรมโย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายลี เจมี

่

คูเปอร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เพรชหงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหน่อง วัดหนองหน่อง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงทิวไผ่งาม สำเภาทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงมัณฑนา แยงไธสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงอรรญาพร ทบบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอัครชัย กันหาสียา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายพีรพล ผาดไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ เศษนอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงเหมือนพร คุ้มครอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงปวริศา ปดตังถาโน

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายธัชชัย ทองตาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงวาสนา กาวิทาโล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ วัดอุตตาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายศตวรรษ แก้วจุมพล

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายดนัย จันกอ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายภูวเดช เจริญสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายธีรภัทร ชารีเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ โพเทพา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงนิธิชา เกียงกรแก้ว

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงวริศรา สะตะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ น้อยจันวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงศิริกานต์ พุทไธสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงอนันตญา ศรีเนตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายสีหราช ปงชัยสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงปานใจ จันกอ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงปนัดดา เชือนิจ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงวรรณนิภา หนูไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ บุษปะเวศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองมีค่า

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทะสอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงอารียา น้อยบาตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงพิรัตน์ดา จำปาทิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จึงอดุลวิทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายธณภัทร์ ปนะกาโน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายชัยกร ขามเชิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายปญญา พยังเฆ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายธีรภัทร อินทสีดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายธีรเมธ ต้ายไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ สร้างนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงปาริษา สร้างนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายสดุดี ปดตานัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายเสฐียรพงษ์ อันทะโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๓ / ๑๒๖

้
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มค ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงสายชล ศิลาพล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงปญญารัตน์ เวียงธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายพงศกร พลายงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายภานุวิชญ์ คนเพียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายศราวุธ หมืนโท

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงขวัญหทัย เสือวิเชียร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงไอลดา แสงอืด

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายวีระภาพ มาลัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงสวรรยา ปาปะนัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงวรัทยา ไตรภูทอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงสุพิชชา ขันธวุธ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงแสงระวีร์ นามเหลา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา กาทรงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงพรสุรีย์ ยอดวงกอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนรัง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายณัฐภัทร์ นิยันตัง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายพัทธนันท์ อุทะปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงวรกานต์ ปจจัยโคถา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงกุลธิดา หอมมาลัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงโพธิดา

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดหนองจิก  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร กุญแจทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ปดตานัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง วัดหัวช้าง  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงอภิญญา ทวีอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายกิตตินันท์ ลันไธสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายครรชิต จตุวงศษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงดวงใจ หินไชยศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ ธรรมมืด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงปภัสรา คุณารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงพัชราภา ศิริแก้วเลิศ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวนิดา เชาระกำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงสิริวิมล กัดไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงสุนันทา ทองพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงสุภาพร สารรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงสุวิมล เสริฐวาสนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๔ / ๑๒๖

้
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มค ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ สายสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงอลิสดา หยองเอ่น

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายธนพงษ์ ดำคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายอนิรุตร์ เข็มเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วเกศเกียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง วัดตาพวน  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

บัวเลิง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายชินนากร โคตรทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ อัปมาเทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายธนกร ปนะถา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายภากร หอมห่วน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ รันชะโก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายภานุวิชญ์ ลีปลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายวรวิทย์ ทาสีแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายอธิวัฒน์ คาระโก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงเกศรา คาระโก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์เทพ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงจิราพัชร ลาหนองแก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปองชฎา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงนัดดาภรณ์ ประทุมสันต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงปนัดดา มีมาก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงอริสา ติริบาล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายสวิตต์ นาคลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงจารุฉัตร ไทยแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพรนิภา ศิริรส

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ วัดหนองบัวแปะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธนบัตร ยอดผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายระพีพงษ์ ไชยเทศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายอภินันท์ จันทพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีโคตรฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงธารนำใส ราชาหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงภัทริดา กระออมกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงประภาพร ผ่องลุหิต

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงกัลยานุช ปะโมทะโก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงภัทรลดา ดวงตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธนา หอมแหน่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงฉัตรสุดา ทุยหล่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๕ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาตวังแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายพิศูทธิ

์

ประทุมมาศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายสนธิ หลุมไธสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงประพัสรา บุญโจม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปดตังทานัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงชยุตรา สุรินทราช

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงภัทรสุดา อันปญญา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายชยพัทธ์ ฝอยทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายรัฐพงษ์ นามมุงคุุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงใบหยก โพธิศรีฮาด

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแคน วัดดงแดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายธนาดล พรมบุตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายธรรมรัตน์ วรรณวิจิตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงฐาปนี บุราณรักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงทิภาพร จันทรเทพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงปรียานุช โมกศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายวิรัตน์ นาราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายคมกฤติ บุญพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายกฤติพงศ์ กรมไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงพรรณภัทร บุตรประโคน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงเกวลิน พิมพ์เหล่าหนาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงเบญญาภา กินโบราณ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายนนทิชัย อะมะมูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดนกเหาะ  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายสหทัย แลโสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายพุฒินาท ชานอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงภาวิตรา ทองอันชา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงเกณิกา พงษ์พันนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายฟาอิซ กุยไขพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงภัทรธิดา

่

ปฏิพันโด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงพุธิตา นอกไธสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงสมิตานันท์ ศิริสุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายพงศกร พรอยู่ศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายศุภโชค กรอนหมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายชัชนันท์ เปรืองวิชา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายผดุงศักดิ

์

บุบผามาลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายสรยุทธ ปตาระพา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๖ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอภิชิต เพชรหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ ประทุมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงวนิดา จำปาวันดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงอัญชลี วงศ์นอก

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงมาริสา ดอนไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายวรวัฒน์ ยังจันทร์อินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายกฤษณะ ปุริเส

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงณิชกานต์ โลหะกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ภาคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงภูตะวัน จันดาผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงศศิประภา พรอันแสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงสุจิตรตรา ทำนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงปญธิดา เผทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ยางนอก

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ น้อยมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงปนัดดา ภาคาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ แสนนาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายชนะภัย แสนโคตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโดน วัดบ้านโดน  

มค ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงนุสรา ยาสาไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงจิราภา ขอเหนียวกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายตะวัน ติดชัยภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ ถินวิมล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายธันวา ทองลาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ น้อยบาท

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงดาราพร ทองปาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงกาญจนา ภูมิเขต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม วัดบ้านเปล่ง  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายสิทธานนท์ แก้วนุ่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงสุริวิภา อาจสุรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายณัฐพล บุญไชย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายกิตติภพ อันธิชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายทินรัตน์ บรรจงจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายศักดิพัฒน์ ธีรวุฒิโกศล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายสมปอง พินิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงปนัดดา นามปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงปลายฝน ปญโญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงวรรณภา สารีแผง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงอภินันท์ ปกไธสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายยศกร มหาวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

วันสุวรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายปฏิพล พันหล่อมโส

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงศุภิภา จอมพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงดุจเดือน จันสด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายธนากร ใจจะโปะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงช่อเอียง

้

เหล่ารัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงสุทิตา มาอินทะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงวนิดา ประยุทธเต

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายภานุกรณ์ มหาสิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายเจษฎากร ปุริธรรมเม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว วัดบุ่งง้าว  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายธนพล ปนะถา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีโนนสูง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายเมธัส อุคำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายนที เตยชันชะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายวีระนนท์ พรมแพง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายปะริวัตร วงษ์รักษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายธนพงษ์ ปุริมาโน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลา วัดศาลา  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายธนชิต สร้างนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ แปลงไทยสงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายพงศกร ลมไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายภูวนาถ บุบผามะตะนัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายรัตนชัย บุญคูบอน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายสมยศ สิงห์บูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายสิรภัทร มิเขมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายสิรายุ มิเขมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายฤทธิเดช โมหา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงเกวลิน บุบผามะตะนัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงบุญญานุช สิงสีทา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงบุษกร ไชยสีดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงภูริชญา สาริดดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๘ / ๑๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สิมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงอัจฉรียา แก้วตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงเอมมิกา เปงไชยโม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายธนพล ภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาภู วัดสว่างนาภู  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงกชกร อันธิชัย

ั

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงกนกพร คำผา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์โคตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงเนตรชนก ไชยสีทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายดัสกร ลาภไธสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายพงษ์สพรรด์ ราชาดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงวันวิสา มาลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายมงคล ชุบรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายฉัตรมงคล สาระวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ จำเริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย สีคาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงพรนัชชา ทะมาต

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายภัทรพล เหล่าสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายเศกสรร สารวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายวันชัย รัตนาขจี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายสมเกียรติ แลโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายศราวุธ สร้อยเสนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงการจนา ทุริดไธสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงชลธิชา คุณไธสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงวิรยา พิมพะกาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายณปวร เกษมญาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ วัดเหล่าหมากคำ  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงปยธิดา แกล้วกล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายวุฒิกร พลทา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงณัฐสุดา จากวาป

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธุพรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายอรรถพร มาแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายธีระภัทร์ ปะกิระโส

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงธัญญาพร จันทร์ปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงเบญจพร กองฮามสี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายนครินทร์ ชิณสงคราม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงเนตรนภา มาตย์แท่น

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายนพรัตน์ นันทริด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายพงศกร กวางประชัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงปรางค์ทอง ชาวพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายวินัย นิมิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงวิสาขา พิพัฒน์ธนอุดมดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายอานนท์ วรรณโก

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงกรพินธุ์ ประทีป

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปาโอ้ก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงมริษา แผงบุดดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงยศวดี ปุระเสทะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง วัดโคกสีนอก  

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายธนัญชัย แย่มอรุณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายธวัชชัย อ่อนอำไพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายนิพล ดงอุเทน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายภูวมินทร์ หลักคำพันธ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายรัฐวุฒิ พูลเพิม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายวัฒนากร เรืองบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกุลปรียา สุจจะชารี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงจรัญญา ราชแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงณัฐฐ์ชันยาร์ เนาว์แก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงนรินทร เชียงสวนจิก

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงนัทธริกา ชาวสน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เจริญนนท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงพรรณษา ยะถา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงพิชญธิดา ปกการะนัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงพิมลวรรณ มะปะเภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงวนิดา แก้วนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงสาวิตรี ปะนัดเต

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงสุนิศา ชาวพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่เอีย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายจักรภัทร บุญเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธิตาแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายธราดล เดชวงษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

วังดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายพงศกร ชาติชนะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายศราวุธ อินทร์งาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หิตายะโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงศิริประภา ชาวด่าน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ กันพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงกาญจนา สุตรภักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายศุพชัย แก้วลินไม้

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายสันติสุข ห้อยไธสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายสิทธิชัย หันดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายอัครพล แอกประโคน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ต้นเขว้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงพิยดา ศรีธรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงภัชราภา สุเพ็งคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงมนะพร ใจขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงวาสนา มังคละมี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงศิรินภา บุญพา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงอรัญญา เนาวราช

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอารียา ศรีธรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายดลนรินทร์ หลักคำพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายทินวัฒน์ กวางประชัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายพายุพัชร์ แดงแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายภูวิศ คงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายเอกนาวิน วรรณโก

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงชลรดา แสนสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงนันทิชา ดงอามาตย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงปารวีย์ เทียงตรง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทาหาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียบสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายนิรุทธ์ เกษอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายพิชิตพงศ์ ภูแช่มโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายวรวุฒิ ทับสุขา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ ดงใจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงวรัญญา พลศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายธนนท์ ยศคำลือ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๔
นายนฤพนธ์ วรรณโก

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายกรกฏ พนมใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พิณทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ดงพระจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายนราศักดิ

์

บรรเทิงใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายสุรพล ทองใสศร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายมณเทียร สัจจะเขต

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๑
นายพิชิตชัย มณีโชติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๒
นายธราดล บุญโลก

๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๓
นายวัชราวุฒิ นนลือชา

๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายตะวัน พลคำมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายพงศกร นาเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายพงศภัค นามสมบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายวุฒินันท์ คงเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายอัมรินทร์ จำนงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา วาลมูลตรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงเมฆขลา แก่นพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ วัดโพธิศรีดงใหญ่

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๓
นางสาวธนาภรณ์ แสงใส

๓๐/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๔
นางเกษร เมิกข่วง

๐๕/๐๓/๒๕๐๖
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๕
นางเพียรพร ศรีสารคาม

๑๙/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๖
นางสาวสุชวดี ชัยศรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๗
นางบุญเลิง ศรีโง๊ะ

๑๒/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๘
นางกุหลาบ นาเจิมพลอย

๐๕/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๔๙
นางพิกุลทอง ทาอามาตย์

๒๐/๐๘/๒๕๐๒
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๐
นางทิพพารัตต์ ศิริเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๑
นายสุเวทย์ รังมาตย์

๐๔/๐๖/๒๕๐๘
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๒
นายไกรวุฒิ คงแสนคำ

๒๒/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๓
นายระมุล สุธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๔
นายอนุวัฒน์ สีเผือก

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๕
นางระเบียบ หาญสุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๖
นายจรูญ ตะวัน

๑๘/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๗
นางทิพย์วรรณ เหลืองชัยศรี

๐๑/๑๐/๒๕๐๖
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๘
นางบุญโฮม เอกศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๕๙
นายไกรษร เกตราช

๑๗/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๐
นายสมพงษ์ เจริญผิว

๑๘/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๑
นางจิราลักษณ์ ภิรมย์บุญ

๒๒/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๒
นางสาวมยุรา มัชปะโต

๒๕/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๓
นางสาวกิงกาญจน์

่

ศิริสังข์ไชย
๐๙/๐๕/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๔
นางสาวเหมวรรณ ปะกิระนำ

๐๓/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๕
นางสาวสุกัญญา บุญไทย

๑๖/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๖
นางสุวิภา เสนานันท์

๐๖/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๗
นางอำพร แสงโทโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

คงแสนคำ
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๖๙
นายภูษิต จันทะรัง

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๐
นางยศวรรณ ชินราษฎร์

๐๒/๐๕/๒๕๒๐
กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๑
นางสาวกาญจนา ปองไป

๑๙/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๒
นางสาวอนงค์ นินทราช

๑๕/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๓
นางสาวนริศรา คลังพระศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๔
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมี

๑๔/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๕
นางสาวอนงค์ ราชสีหา

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๖
นางพรพรรณ แวงวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๗
นางสาวอมรรัตน์ สมพิทักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวาปปทุม โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายธนภัทร ข่าทิพย์พาที

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายกมล สีกาวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ โยตำแย

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายสุรยุทธ ยิงยง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๒
นายพงศภัค ทองตือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๓
นางสาวพรนิภา จันทเสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สุจจชารี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีภูมิรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลา วัดโพธาราม  

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายปณณวิชญ์ ปาปะเถ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายพิพัฒน์ จุลฬา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายปรัชญา ปาปะขำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีโยธา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรรณสินธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ บัวสอน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายณัยณพ กุลนิตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายไกลราช ปาปะขำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายพิพัฒน์ กัณหา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายชัยรัชการ ธิมาชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายณัฏฐกร ประสงค์สุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงนิลยา ศรีวรรณะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงศศิภา ปาปะโก

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงอุมาพร ราชสีห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงพรรณธิภา รัชตะอดุลศิลป

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงนันทนัช พรหมบางญวน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงมาลินี มะสาทานัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายณรินทร์ธร สิงห์ชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา เล่ห์กล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายศุภโชค พันธ์เลิศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายสิทธิชัย กลางจิตร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงญดาพร ทอนเสาร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายภัทรพล ศรีเสนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงสาลินี แสงใส

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายปราโมทย์ โยขุนทศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายคมเพชร โกมล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายพงศธร สาโสภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงกัณยานีย์ สุจิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ นามจูมจัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงรวิสรา ไชยแสงบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายชินวัตร พรมชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายวชิรวิทย์ ประจุดทะสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ แห้วเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายปราโมทย์ ชนไพโรจน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ (ปากนำ)

 

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๐
นางจีรภัทร บุตรดา

๒๐/๐๕/๒๔๙๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๑
นายศิวกร สร้างนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงวิภาวดี กงไชยา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงเกศิณี ศิริวิชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงฐานิกา ชัยชะนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายฉัตรมงคล ศรีษะโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อาสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา ดีใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงณิชากร สอนภิรมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายทีปรกอน พันธ์ธระณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๔ / ๑๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายก้องภพ ตังมณี

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายเนติพงษ์ สิงห์จันดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายธนภูมิ ศิริทองจักร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายศุภกิจ พิมพ์ยนต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายภูวไนย ศิริบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายศิวดล ถุงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายเปรมประชา ไชยะดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ไวแสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายณัฐชนน จันทรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายณัฐพัชร กันยาวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงรุจิรดา ไพบูลย์สุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงอภิชญา ชืนชม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อามาตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงพัชรพร ศรีสารคาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เล้าศิลปไพศาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงพัฒน์นรี ชุติจิรัฐิติกาล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงปริญญดา ขันผง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงกัลยดา สีฟุยเดช

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ มุ้งทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายราชานนท์ ดวงเพียอ้ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายธนกฤต มาตโสภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายตะวัน สังตะพัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายพลรัตน์ สีมาพุด

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายวรินทร หีบแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายสหรัถ รัตนแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ไกรจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายนิติทัต ศรีจักรโคตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายศิริพงษ์ ไชยสงเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายสุทรรศน์ หอมสมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายสรวิชญ์ ถามูลเลศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายภัสกรณ์ จำปางาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงกชกร ขุมชุมภู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงปภาพินท์ เพ็ชรใส

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงอะนันยา ถากันหา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงศรุตา ศรีโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๕ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีเฮืองโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงอภิญญา เจริญใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายยงวิทย์ คำศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ละลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายสุรชัย วงษาวัตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายณัฐพร วังทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายปยวัฒน์ กองแสนสี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายณัฐพล จันทรสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายนิธิกร ศรีบัวบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายปญญาวัชร์ จ่าเหลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงศิริภัสสร บุญคง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงกรกนก วรฉันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงธีระนันท์ กุลจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงนิชนันท์ ศรีพงษ์ยิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงสุมิตตา สกุลวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีสมบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงญาดาพร ชินกร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงวรรณศิริ นครเอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงกรกนก พลราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงศิริกรณ์ สีวงกต

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงปยภัทร ไชยศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงจีระรัตน์ อินทรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงหยกผกา บัวไข

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายธนพล ถาวิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายธนัท ศรีละว้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนโสภาวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายวรภัทรพงษ์ จันทร์พิมพา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายรัชชานนท์ ถมจันทร์แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายอภิรักษ์ น้อยโนนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายนครินทร์ มุลมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะปดสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงวีรนันท์ บุญจันทร์ศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงอรอนงค์ บุตตโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงสุมิตรา อันหนองกุง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๖ / ๑๒๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงวีนัส แก้ววันทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงศ์ประมวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงรสิตา ทุยยังยืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงอภัสรา มะณีสา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัคร สุขหนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงยลดา ชาตะรูปชีวิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ นนทะคำจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงลักษมณ ถามูลเลศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงพิชญาภา ตรีสูรย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แดนคำสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาสุนนท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงวรรณศิลา นาสงวน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงจินดาพร ดรลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงชมพูนุช สังขทิพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงประวัณรัตน์ จันทัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายธนาทร วงษาวุธ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายณัฐพล ลีเวียง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ พลธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชัยทับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายภานุพงศ์ ทรงคุณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายตนุภัทร หนันอ้าย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายอรรถกร เพชรก้อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายญาณวัฒน์ ศรีนอยขาว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายธนภูมิ ไกรราช

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายวันธิวัฒน์ อยู่บัว

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายดนุเดช รัตนพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายภาคภูมิ ดวงจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายจีระเดช ดอนตลุง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายภัทรภูมินทร์ แดนวงศ์วัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายสุทธินันท์ โพธิกลาง

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายวิริยราช แก้วเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ กันทะลือ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงศรินญา ไชยสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงกชกร ศรีคุณแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะปดสา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษรมาลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คิมเข็ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงปวริศา ศรีพิมพ์สอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีอุบล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงทักษิณา แสนจำลอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงอัชราภรณ์ อ่อนมาก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงภัทรภร บุดสี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงชุติมา สุวรรณคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงพิรุณวดี นาคศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงมุฑิตา คุณทะวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงพรพิมพ์ ธีรุพัฒน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงปกิรณันท์ รัตนประภา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงจิรัชญา เหล่าทองสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ กิตติรุ่งนิรันดร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงวนิศรา นครราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายกานต์ วุฒิปรัชญา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายสมัชชา ดวงปาโคตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายไกรวิชญ์ พันธ์ฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายธนภัทร จันทร์สิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายพชรพล สมานมิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายสรยุทธ ภาเตาะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายณยศ สีสุวอ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายโคจิ คิมูระ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายพิชยพล สาครขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงอภัสรา หมืนหน้า

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงอนุสรา หมืนหน้า

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์

ศรีทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงพัชชา วงษาวัตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีชัยปญหา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงอาทิติยา ทองใหม่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงจิราพัชร อ้วนจี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงธนาวดี จันทะกา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงปวริศา พรมนิมิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงเสาวรักษ์ จุฬาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ศรีขวาชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงชาลิสา ธรรมมุลตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงพรธิชา เทียงจันทึก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

เลืองลือ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงวริศรา กาสินพิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงกัลยาณัฐ โสมาโสด

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงอริศรา ศรีทำบุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

ส่องสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงมลิษา ศรีภูมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงปภัสราภรณ์ ศรีไชยแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๗๙ เด็กหญิงภูริชชญาพัชร์
สุพรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงณภัสนันท์ สิทธิจันทร์เสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงอาภาศิริ สิทธิมงคล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงพินิสา สุทธมาตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงศุภวดี สวัสดิผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดใต้โกสุม ใต้โกสุม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๔
นางอรุณวรรณ สีแพนบาล

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ สีตรีจักร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงวิทิตา สังข์จันทึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงวันวิภา โพธิสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงธนภา ดีจะมาลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ศรีชุมพร  

มค ๔๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายทรงสิทธิ

์

หีบแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายปรเมษฐ์ มณีโชติ

๐๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายนฤเบศน์ คำนวณ

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลัดลงเมือง
๐๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายนันทวัฒน์ โคคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายสมศักดิ

์

นาใต้ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายหรรษธร หีบแก้ว

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงวารุณี อนุนาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงมาธิตรา จูมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ เนืองแก้ว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงนวรัตน์ หม่อมสระ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงอรุโณทัย ทองยศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปาริชาต เรียนพิษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นามมูลตรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงสุพัตตา วงค์หนองแวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงจีระนันท์ วรโพด

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงชลิดา สว่างเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กองแสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายอดิศร แสนสด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงสุชิตา มังมี

่

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายศุภวัฒ ภูทองเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายอาทิตย์ นามอุดทา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายชินวัตร สีสวย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายระพีวิทย์ ปะโมโท

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายชาญนรงค์ สิงห์แก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายธนภัทร อุทรส

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายปฏิภาณ โสพุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายกล้าตะวัน เฮืองศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายวิเชต พิมดา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมัครการไถ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงชนากานต์ จารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงสุชาวดี หมอกไชย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงอนรรฆมณ เรียนพิษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงชดลดา คำบุรี

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงอารยา นงพิพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงเพชรลดา สุริยะ

๐๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ลีบาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซอน ราษฎร์สังคม  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๖
นางสมทรง บิดร ๐/๐/๒๕๑๔

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เจริญผล  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงกฤติยาณี เฉิดทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ วัดเจริญผล  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ปทุมเพ็ชร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายพีรภัทร สุนนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายภิรวุฒิ ปะติตังโข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงพัชรีย์ อาระหัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

เยาวนารถ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายอดิศร นักบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๔ เด็กหญิงเกศราวรินทร์
มัชปะโม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายธีระชัย พิศนุย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงปนัดดา ปะมังคะสัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายพิชุตม์ ธารายศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงนันทิชา อุทุมภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงชุติกาญต์ เทียบลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๐ / ๑๒๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยัสสะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงภชรัชดา พวงสีเคน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงอริสรา สัณฐิติบวร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงพิมญาดา กินากุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายธีรวัฒน์ คำหงษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายธีระเดช พิศนุย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายวรชิต วิระกำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงฐิติมา บุญยะรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทายุทธ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุทธิสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงบุณยาพร ปตตายะสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงปณาลี บุญมายันต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงปุณญารมย์ พุ่มสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โสโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เปการี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงรุจิรา พลขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายพงษกร สมพานต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอนเหลียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายธนกฤต ชัยลินฟา

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายศุทธวีร์ ยืนสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงศิริกุลนัดดา คุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายฐณกฤษ์ แพทย์ศาสตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายภูผา ถากัณหา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายนรเศรษฐ์ ฝอยทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงเบญจพร พงศธร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงจิราภา วงษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะริเตนัง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธนกฤต มูลทรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงจิราภา ปทุมพร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายอัศวิน ถิระชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปกเขมายัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงชณากาญท์ หมันนอก

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายยศภัทร คำสิงชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ กำมหาวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงธัชพรรณ จันทศร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายสนธยา โล่ห์คำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ ปดสายะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายอนวัชร โพธิละเดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงอรชพร เชิดชูมาลัยกิจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายกริบพงษ์ กาหลง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ ผือโย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายวัชรกิต ไชยฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายขจรยศ ชัยแหม่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายพิทวัส พลอ่อนสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วงภูธร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายธนากร ปุลำพะเว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ เตชะนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงนิรชร วันจงคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงพิยดา ฉัตรศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายกิตติกร จุปะมัดตัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงญาณิศา เพชรอาษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายเจษฎา สืบสุนทร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงกมลชนก กองโส

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายจิรดนัย ปะตินัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายปฏิพน เภตรา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองตัน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงอินทิรา ชมภูหลง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงนภสร พรมแสง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงชฎาพร นนทะนำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ บัวรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายวัชรพล สุทธินา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายน่านฟา ปาปะโม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายวุฒิช้ย พาโคกทม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวบาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองปาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายธนภูมิ บัวบาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โทอะรัญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายปฏิวัติ หงส์วิลัย

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ มิตะนุ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายวรฤทธิ

์

พนมนันทวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ปางวิภาศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายภาณุพงศ์ อันตระกูล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงวาสนา ไวมงคุณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงปาลิตา ประนิล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๔ เด็กหญิงแพรวประกาย
ปกโกทะสัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงจิดาภา ปะโยธิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาปะกะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงอรปรียา ไชยลาด

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายณัฐกร หงษาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงไอริน ละสามา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สีอัตฮาต

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายจักรพันธ์ แสงวาโท

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงวรางคนาง พิมพ์พันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายก้องฟา คะมาปะเต

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ภักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายยศพันธ์ พรหมบังเกิด

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายสุธี ศิริเลียง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงปริณดา จันทแสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๘ เด็กหญิงพรรณกาญจท์
จันทร์สมร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายเอกรักณ์ เจิมแสน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงปณฑิตา ตะนัยศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงรัศมีประภา คำเรืองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงนิธินาถ นามสิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายชินกร โคกอรัญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายณัทธร ศรีภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายรัชพล แคนสังข์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายศุภากร ประทุมสัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายวีระพงษ์ ชาวประมง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายนราธร ประทุมแสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงพิยดา อึ่งเจริญยิง

้ ่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงชยิสรา ปุนบุดดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงชนิกานต์ สมใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงกฤษณา ประจักกัตตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ซิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงพรเพรชรา ปะวะเสนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายสุรเสกข์ บริวาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายภูผา สุปะโค

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายภูวดล บัวบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายภูวนารถ บุญนิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายศิรวิชญ์ ประพฤติใน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายปยวัฒน์ รักชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายเอกชัย วรรณกางซ้าย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงศิรประภา เฉลิมรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงสุภาพร คังดงเค็ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงธิติพร ศรีหาอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงชลธิชา แสงสาระวัด

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงนันทอร มุมทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงชนม์ชนก มงคล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงปรียานุช สุทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงวรรณิษา ไวมงคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงวรรณภา ไวมงคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายปญญาวุฒิ อุดคำเทียง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายอรรถพล ม่วงกรุง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญชาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ จริงนอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงพัชรา วงษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงสุพรรณษา ยิมใย

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายกฤษณ์จินต์ ศรีสารคาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๔ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้อนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงกิตติยา ฮาดภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงฐารียา เขตคำขวา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงนิรภา ไปใหน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงพลอยขวัญ อุ่นพิกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงภัทรธิดา โทนะหงษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี เตโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงรวิสรา ตะภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงศิริพร ปกเหนือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงสุภัคิรันดร์ แข็งแรง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงอัชฏากานต์ ปะกิคะเนย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายกฤษดา ปจจัยโคถา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายจักรชัย บุญหล้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายธนกร สืบสุนทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายธนโชค แสนสุภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายปกรณ์ พิมพล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายภูริดล โนศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายอนาวิล พินไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายอัจฉริยะ ชัยยุทธ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปมัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงชัญญากร แก้วจันดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงธีราพร ขุนวารินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงศุภาวดี เจริญถนอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาเรือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายเขมณัฏฐ์ ปจจัยคา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายจตุรงค์ ชินชาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายชัยนันต์ ปตตังทานัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายปฐกวี อินธิแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายพลวัต จันทแสง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายมฆวาร โคตรพัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายรพีภัทร แก้วพา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ ปะทัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายสุรนาท คงสัตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายสุวินัย เกณฑ์มา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายอดิศร กว้างศูนย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายอนันดา จันทอุตสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ชามาตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงกาญจนา ปกกะมานัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุนทอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ มะโน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงธนาภา มาตตรา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงปณิตา ปะวันนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงพรศิริ คนเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บุปเก

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงวนัทปรียา จันทวิมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงสีห์สกุล

ชุมสาย ณ อยุธยา ๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายกตกร นามปตสา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายกมลภัทร พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายทรงภพ ปตตานัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายธนพนธ์ หลาบสีดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายธนภัค หนูแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายพลกฤต ชาวกะตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายมนชิต บุญอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายวิริทธิพล

์

สมอคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายอัครชา กุณวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายอดุลวิทย์ พินไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงกิตติวรา แก้วลาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๖ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา จะโลนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงณัฐชา ชัยทา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี วัฒยุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ชาวเกวียน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงนันธิญา อาจเจริญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี พิสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิสาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงสุกานดา ภาคฐิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงอนัญพร บุพตา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงอริสา จันทพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายภูริพัฒน์ เมฆขาว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงณัตติยา ภูสีดิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายธนบูรณ์ ประกอบแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายณัฐภัทร เทเวลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงจรรยพร แสนสะท้าน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายศรรบ บัวบุญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายกฤตณัฐ ประนัดเต

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงปวริศา ศิริเลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์มนัส อิงอาจ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายธนภัทร มะปะโม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงจารุวรรณ สีนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงพรชิตา จูมเกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายธนพล ลำเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายพนธกร ค้าสุกร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ทานันท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงชวิศา แก้วสังข์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๑ เด็กหญิงสุพรรณณิกา
นิมคำ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นุพัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายตรีเพชร อินทร์เพ็ชร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๗ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายกฤษณพล บุตรโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายพรรษนนท์ บรรจงปริญญา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายศิริชัย ปทุมศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยิมสาระ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงชลนิภา ฤทธิจันดี

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายฉัตริน ปนโมรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายอชิรวิทย์ พลซา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายจิรายุ เทียบมัง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายอนุวัช ปดเต

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงอินธิรารัตน์ แสนบุดดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชาวประสา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ ปะนัดตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายชยากร ปุญยะสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายอินทัช โพธิจันทร์

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายสิริกาญจน์ วิเศษศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงอนัญญา โยธมาตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีประย่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายฤชากรณ์ วรรณุเสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายธนกร สิงห์สา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายภูรินท์ ยศวังใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงคริษฐา เหล็กกล้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายปติชนก จูมเกตุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงมาลิษา จรศรชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๘ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงวันวิสา สิพิซิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงจิรปภาพร ละทัยนิล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายวุฒิวัฒน์ แสนศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงศศิกานต์ กู้พิมาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พันธ์ไผ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายอภิชัย ชะปูแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงภัทรธิดา พรมกันหาชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงมาติกา สุขรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงวราพร ปะติตังโข

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงจิรัชญา ทับสุขวิวัฒนกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปกกะทานัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายสุริยะ เณรสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายวิษณุ ปาปะโข

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระตังหมอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จักรนารายณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายภูรินินทร์ อันแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายศุภกร ช่างปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายสิรวิทชญ์ ขันตรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงนฐรุจา วิชาชาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนหงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

หงษาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายศิริชัย ตะภา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงสุชาวดี ปานชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงสุภาพร สอิงทอง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายสุปวีร์ มะธุเสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงจิราวรรณ ดีนอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายศุภากร สีบุญมี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงศิรัญญา ยางโว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนไพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายวงศกร ศิลปนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑๙ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา ชินะรา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงสิริวิภา อินทกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายต้นตะกูล กุลสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงสรัลชนา อาจสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงภูริชญา ภูชืนสี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายยศวัจน์ เกตุเสนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงวริศรา ปริมาณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงศศิธร ภาคเวหา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายศุภรักษ์ มะลาศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงวรัชยา พ่วงปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงอรนลิน บัวบาน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงสิทธิสินี แก้วจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงอัจฉรา บุญละคร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงนิศาชล คงสุริโย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองวาปปทุม วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายกฤตภาส ปาระจูม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายคุณาธิป ไปมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะจิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงชนาพร ท้วมแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงนภัสกร หมันบ้านต้อน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงศิรินเนตร ตรีวิเศษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงสุริสา จับอันชอบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงพัชราวรรณ มะโนราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มัชปะโม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายธนกฤต ชินชาด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ท้วมแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงวนุติยา อาจแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงสุวลี สุวรรณพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายนวัชพร คำใบ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายทศวี ดอนชัยสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม วัดหนองคูไชย  

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายมณฑล เหลาทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายอนุวัฒน์ มะลาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงอธิชา เละละ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงศิรประภา พารา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายพงศกร แก้วภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๐ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายรพีภัทร สุปะเทา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ปะมาถา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงณัฐฐาพร กำมหาวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายพชรพล เย็นฉำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายปภินวิทย์ อัถฐิปา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายวิวัฒนชัย มะลาศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายธนากร แก้วภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงเวรุมาศ อุปมัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงทาริกา ศิริภักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ พิมพ์บาล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ มูลศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ม่วงจีบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน

่

วัดหนองเดิน

่

 

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงกานต์มณี ดงหิงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายธัชชัย แสนรัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายธีรพงค์ สมน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายคงชนะ ยาย่อ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ นนยะโส

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายจักรินทร์ รักษาชาติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงปทมพร หงษาวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงมนัสนันต์ จันทร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กองอาษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา วัดโคกใหญ่  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายวัชระพล ภูมิภาค

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายณัฐนนท์ ปะนัดตะเถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงลลิตา บุริวัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ห้อยไธสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงภัทราวดี บุญเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงจิราพัชร ทัดไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองไทย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายรัชต์ธพล ชิณสี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายธีรภัทร คำพาพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงสิริยา บุระเวทายัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๑ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงอภิรดี สีสดดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงชญารัตน์ มาตคำมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายณชภนช์ ดวงอุปปละ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงธิติมา ภูมิภาค

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายปยชาติ ลินลา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายชินวัตร สดใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายธนศักดิ

์

ลาละคร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายภานุวัตน์ ศรีพัฒน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายภัทรพงศ์ แดงชาวนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงธนวรรณ ผิวเผือก

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์บาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ คำรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายจิรายุ ดงเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายบุญผเรศน์ พิมพ์บาล

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายบัณประชา โพธิจักร

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายวายุ ศิริมูลตรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายเอกมล สดใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)

วัดตำแย  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายสหรัฐ ศรีจาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงวีรอร ดงเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายเมธาวัฒน์ ชนะวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายธนภัทร โยธานันท์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายสันติภาพ พลคำมาก

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายวิศนุพงษ์ สุทธิเพศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายพีรยุทธ เนาว์เเก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงพิมพิกา เเห่หล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายภานุมาศ มะปะเภา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายนันทวุฒิ นากุมพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายธวัชชัย สังข์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงหทัยชนก ภูวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปาธิสัตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงอรปรีญา ประกอบแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายธนากร บุศดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายวัฒนา พัฒอำพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดงไมตรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สันโดษ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๒ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงธีราพร ดงไมตรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงพิยดา สนามทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงศุภานุช บุญปก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงวรินท์นา โสดาโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงอรปรียา

ประกอบสำเนียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงอรศิริ ศรีโฮง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายพรรษา สุคะโต

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงบุษราคัม มัดจุปะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงอุษณีย์ ภคะวา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงสุเมธินี สุภาพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด วัดแวงชัยวนาราม  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายณฐพล ธรรมสา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายภัทรพล ผาใต้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายสรพงษ์ สู่สุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ธรรมสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงกมลชนก แสนธนู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงปราณปรียา แคนสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดงหิงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ เนือดี

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงธิดาพร พิณจอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงปริญญา ดงหิงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายพีรพัทธ ไลออน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงเวียง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ นาคทัง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงพิยดา ลามะไหย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายธนาวัฒน์ บุญทันเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายภาสวีร์ จำนงพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ประกิสังข์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายชุติพงค์ วิชาคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายณัฐนนท์ ฤกษ์ดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายสมศักดิ

์

มนุษย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงพัชดาภา ศรีโสภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายทรงวุฒิ นันทริด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงพัชราภา จันบัวลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงรัตติยากร ศรีพยอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงญดา นนตะสี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายธนากร ดงอุทิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงอนุสรา ปะนะสุจะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายอโนทัย อุทัยเรือง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงนิพาดา โพธิบุญเรือง

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไกรทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายธนภัทร ศิริวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายพิรณัฐ สียางนอก

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงนันทชพร ปะโมโท

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ภูสีนำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงนิตยา ดงอามาตย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายกิตติวัตย์ ปนงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงนัทฐาพร สัตย์ธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชัยกองชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย วัดสระแคน  

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายนัทธพงศ์ เหล่าโผน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายวรายุส สุมงคล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายพีรพงษ์ จิตตสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายวุฒิชัย แสนโสภา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายณัฐกรณ์ พลเดช

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงชลิตา เสนาชุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ไชยหันขวา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงอารยา พงษ์สังข์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายวรวุฒิ ไชยแสนสวด

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายวีรภัทร บุญฆ้อง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายทินกร เหล่าชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายทิวากร แสนแหล่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงณัฐชา นะคะโต

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงชนันภรณ์ อำไพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา สุวรรณโคตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายพชรพล แก้วน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายอธิปวัฒน์ สีจัด

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายพร้อมพงษ์ อินทร์วิเศษ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายพีระยุทธ พลศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ อ่อนภูธร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๔ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายอมรเทพ แสนวันดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงสุฐิตา แซ่เลียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านลาด วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วชารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงลัดดา บุญนายืน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงกมลพรรณ ทุมสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขีเหล็กดงเค็งวิทยา

้

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายวริทธิธร

์

โพธิเหลือง

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงพัชรพร จันทะกล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงณัฐชยา ดวงพายัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงมาติกา แสงยศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เหล่าพร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงจิราภา ภูสำรอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงอุราภรณ์ บุตรวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงสุธาสินี บุตรวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงกรชกร ชิณเกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงวราพร ชิณเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงธิดาวัลย์ ชมะโม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายมังกร ประนิสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้จ่อ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงสุนิสา ภูชืนศรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงชุติฎาภรณ์ วงษ์เส

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงศารญา โรจน์นวกร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายญาณวุฒิ โยธาภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงนันทพร ปุริเส

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิสัยตรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงธัญรดา ปดตาระโพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงกิตติคุณ ปะการะโต

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายถิรวัต กิมภา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายอภิพงษ์ ทองเพลง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปะการะโต
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

มค ๔๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายดนุวสิน โพธิแสงดา

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๕ / ๑๒๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายคุณานนท์ จิงหิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๖ / ๑๒๖

้
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