
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๕,๕๙๗ คน ขาดสอบ ๑,๕๙๖ คน คงสอบ ๔,๐๐๑ คน สอบได้ ๓,๕๙๐ คน สอบตก ๔๑๑ คน (๘๙.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายชัยพิทักษ์ ชาธิพา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายไชยยศ คนเพียร

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนากร มาลาสาย

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายภาณุพงษ์ ทองมหา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ สุพร

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๖ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ อรรคศรีวร
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงธนันชนก สายสนุก

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุพร

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงพุทธรักษ์ ตรงดี

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงศุภารักษ์ สุพร

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสายธาร สุพร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสิรินดา สุพร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสุนิสา สุพร

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงสุมิตรา สุพร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงอัจฉริยะ สุพร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุชาดา โคชขึง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธนวินทร์ สุพร

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายปยะพงษ์ สุพร

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายอมรเทพ คล่องแคล่ว

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายวรากร พรพรหม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายกรกช สุขรี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายกริชนะโชติ กรำทรัพย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ปญญาวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิกุลศรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายอรงค์กร สุพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงนิราภร จริตรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายจรัญ สุพร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐภูมิ สุพร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายนิวัฒน์ แสงดาว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพิมนภา สุพร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายญัฐพงค์ มงคลสุภา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศิวตา สุพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธวัชชัย พันธ์หมุด

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงจันจิรา สิงห์สุ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงชมัยพร บัวระพา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงอติพร คนเพียร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวลัยพรรณ บุญวงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงไข่มุก สุพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุริยกรานต์ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๐
นายธนพัตร สุพร

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายปยะพงศ์ ชนะพจน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นางสาวสุนันทา วาป

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นายอานนท์ พิกุลทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายปณณทัด บริบูรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงณิชกมล พลอินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงราตรี สุกุ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อยู่นาน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายเจษฏาพร ชอสุข

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุภาพร ภาคภูมิ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อรรคศรี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายศุภโชค สุพร

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายชุมพล คันทัพไทย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงวรัญญา จำนงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญขันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายธีระเดช อามาตมนตรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายรังสิมา โสดา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายกมลชนก สุพร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงจารุวรรณ คนคล่อง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรดีวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงธัญชนก สุตันตังใจ

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สุพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายธีรภัทร วัฒนรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงวินนตา พรมจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายนิติพนธ์ ภูมลา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงญาดารัตน์ รอบคอบ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงรัญชิดา ภูมลา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวารี เกตุทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายพีระพัฒน์ นามบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายพีรภัทร ศรีพรมใต้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายคฑาวุฒิ ไวว่อง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นายนครินทร์ ภูมิลา

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวนิตยา วังคะฮาต

๒๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสุภาพร ลาภูตะมะ

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวขวัญนภา ธนสิทธินนท์

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายปวริษฐ์ ศรีชะนะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายรชต พัวพงษ์พันธุ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายสหรัฐ ขันแข็ง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายปฏิพล จำปา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายต้น แสงสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายภูมิภัทร ชัยพันโท

๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยยายงค์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวดี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ใจกล้า

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๔ เด็กหญิงวรัญรัตน์ติญา
ภูษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงวีรยา หางแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผากา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงอัญญาณี สุดใจ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงมาลินดา ปุญญา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงปภาพร วรรณโสภา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงสาธิดา ศิริมาศ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงทิฆัมพร มีภาทัศน์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จวงการ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงธณัชชา ปจจัยคา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายปฐมพงษ์ เทพาผ่อง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายปญญากร ทาสีภู

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายนพรัตน์ นุศาสน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายธีรเทพ สนเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายชินณุพงศ์ ชาลี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายปรเมษฐ์ คำมุงคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธนธรณ์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายพิเชฐชัย เสียงลำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายรัสกร ทองออน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายธนภัทร ภายวัน

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงปญฑิตา นวลนุกูล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงรุจิรา หาญจิต

๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงอรจิรา ศรีโยหะ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงปณฑิตา วงศ์ศรีทา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปภัสชนก ยิงกิตติไพศาล

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงนันท์ชพร ปานอินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงเพชรนรี เหง้าโอสา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฏชา คำเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงภัทรธิดา แสนโคตร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงฐิติมา ชาธิพา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงอมราวดี บุตทศ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายยศภัทร ยืนยง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายวรธันย์ นับหมืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธนชาติ อังคะนา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายเตวิท ศรีลาวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกฤษณา พาชัย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงศิรัญญา จูมนา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงอินทิรา แทนกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวารุณี หารคำภา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอินทิรา คนซือ

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงปนัดดา เจริญศรี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ พาลึก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศิริณัชฐา พลเยียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายภานุพล วงษ์พานิชย์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายวราพล รันระณา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายอันดามัน ใหม่ด้วง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาธิพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายหัสวรรษ สุวรรณพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายชนแดน จันทา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายพงศกร สุพร

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ผ่องแผ้ว

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธาดา อังคพนมไพร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายนครินทร์ เวียงวิเศษ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวรรณศรี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวรัญู สิงหบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายภูเบศ ทองทัด

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายนิธิภัทร์ มาพร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนกฤต เมืองโคตร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ผุยคำสิงห์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายธีรยุทธ เทพสุริย์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายกฤษดนัย ตรงเทียง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายธนชัย เรืองรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายธวัตชัย ทองแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายวิทยา แสนสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธีรนิจ กันยาเนียม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงจณิสตา ศรีวิคุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงปาณิสรา พิศชวนชม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพรสุดา ศรีสุนนท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ หิรัญภัทรสุกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุชาดา พรมสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงรัชชภรณ์ ทองไทย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสโรชา โคตรธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีลาศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ มนัส

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีนุ้ย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงลัดดา ผากา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงอภิญญา ใจสุข

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงดารุณี คุณะชัย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ราชวัตร

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอมลรัตน์ ต้นบุญ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงธมนวรรณ คำปน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงกรรณิกา ทองเภา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงลลิตา สุวรรณศรี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงเนตรนภัส อ่วมไผ่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุนิศา มัดสาทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงสาธิดา พันธ์คูณ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงปยะดา บับภาร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ศรีทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ สิทธิเทา

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงปานตะวัน ไชยยายงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภา โพธิศรี

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงวันทนา ไตรราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงมนทกานต์ วัฒนะธรรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงวนิดา พันทะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ อารีเอือ

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงจริญญา แข็งแรง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ทะนงค์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ สุดเสน่ห์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายวิชญะ ภูสมุทร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายยุทธพิชัย วงศ์จันทา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายวิธู สาแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายจิรพล เพชรปอม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายสุธิวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายเจตพัฒน์ อุระ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายวิจิชัย กันยาเนียม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวนา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายเหมากร ดีดวงพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายสุขสุด จันทรสาขา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายธะนะรักษ์ มัชชิมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายธนภัทร บริสุทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายอำนาจ ไชยมาศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนเทพ ขลิบบุรินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวีระพล ศรีโยหะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายภูดิท พลศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายภัทรพล สิงห์สุ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ พุ่มแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทองออน

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงพินัฐดา หมืนลามะ

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปนิตา ใจเทียง

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงนฤมล ดอนบ้านเขียว

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวนิดา ทองออน

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชาลี

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สีฟา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายกฤษณ วงค์ชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ชาธิพา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีโยหะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธีรภัทร ศรีโยหะ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธนบดี ศรีทรง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทองชิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงอุทัยวัลย์ ภูมิลา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรีทอง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายสุริยะ ประกอบ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายเพชรมณี อ่อนสุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายศุภกฤษ์ อุระ

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวราพร ผาอุ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายศักดินนท์ ทองออน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายณัฐพล ใจเทียง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายศิริราช แสนวิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเพชรัตน์ แก้ววิจิดต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายกฤษดา วาป

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงธันยพร ทองออน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงชมพู่ มุธุกัณฑ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงปรียนันท์ เหมือนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีโยหะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงจรัสศรี ศรีโยหะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายจิตรกร ภูพันเว่อ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงปาลิตา พันธี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

สุพร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายพงศธร พันธ์คูณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองออน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงมิงกมล

่

ทำประโคน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธนศักดิ

์

ประหยัด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายธนาวุฒิ ชูใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา คนไว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีช่วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นางสาวนาตพร อ่อนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวอัจฉรา ธิติโยธิน

๒๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นางศิรภัสสร เนาคำแพง

๑๒/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวริสา อัยวรรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวรัตน์ติกาล รูปแข็ง

๐๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวกิดาวรรณ โคตรพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นางสาวอัจฉรา ไชยเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๐
นางสาวประกายแก้ว ประมวล

๑๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นางสาวอุไร แกนราศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๒
นางสาวนิตยา กลางประพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๓
นางสาวรพีพรรณ พรมเสน

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นางพรมมา กงนะ

๑๐/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวเนตรนภา ช่างเหล็ก

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นางสาวกัลยา พญาธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวทิตยา เพ็งสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นางรัชนีกร กุมภิโร

๐๓/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นางสาวประภาพร เสียงลำ

๒๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวขวัญตา ดีดวงพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นางศิริรัตน์ ชารีแสน

๒๓/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นางภูธร โคชขึง

๐๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวพิชยาพร แก้วมุงคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นางราวัน คำมุงคุณ

๒๔/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นางสุนทรียา อินไชยา

๐๕/๐๙/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวกัญญารัตน์ วงค์สมุทร

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นางวิมลรัตน์ พลภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวนิชธาวัลย์ ขันแข็ง

๑๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นางพรสวรรค์ ภววิจารณ์

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาววรรณนีย์ วันเพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นางรัตนาภรณ์ สะแบงบาน

๒๖/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นางสาวรัตนา เวชกามา

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นางสาวจิราพร ขันแข็ง

๒๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๔
นางราตรี ปรีชา

๑๓/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๕
นายสถาพร กรไกร

๒๗/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๖
นายแดงน้อย โอสะคัง

๑๕/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๗
นายบุญโฮม บุญญาพิทักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นายพร คำพิลา

๒๔/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๗๙
นายธีรเดช กรมกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๐
นายสนทยา คนเพียร

๒๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๑
นายแดง อรรคบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๒
นายภัทธพล พ่อนามแดง

๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๓
นายพัฒญา วงค์คะสุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๔
นายสายัญ ใจทัด

๐๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๕
นายพรหมลิขิต คำโยธา

๒๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๖
นายวรสิทธิ

์

คำโยธา
๑๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๗
นายณรงค์พล วัคคี

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๘
นายไพสาล ปตรสุข

๓๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๘๙
นายธวัชชัย พันธ์อ่อน

๑๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๐
นายณรงค์ รายพิมาย

๑๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๑
นายนิสันข์ ทองเหลา

๒๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๒
นายสมัย วงค์ศรีทา

๒๐/๐๘/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๓
นายสมควร ขอผลกลาง

๑๑/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๔
นายธิติพงศ์ ภานุวิศิทธิแสง

์

๑๖/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๕
นายสืบสันติ อินทร์อ่อน

๒๐/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๖
นายศรีรัตน์ แข็งแรง

๑๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๗
นายนัทธพงศ์ งามวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๘
นายสราวุธ ตีคลี

๐๒/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๒๙๙
นายศิริพงษ์ จันเต็ม

๑๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๐
นายพิพัฒน์พงษ์ สุพร

๐๒/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๑
นายอุบล พรมดี

๐๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๒
นายไทยจรัญ ปนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๓
นายอุดร โทนแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๔
นายวิชาญ ยลสุข

๒๔/๐๘/๒๔๙๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นายศักดิชัย

์

นงลักษณ์
๑๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๖
นายอนุรักษ์ วิลาลัย

๐๘/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๗
นายสัญญา โคตรสขึง

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นายธวัชชัย อาจหาญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๐๙
นายนักรบ คล้อยพะโยม

๒๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๐
นายเกรียงไกร สายบุ่งคล้า

๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๑
นายภานุเดช แสนพาน

๒๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๒
นายจินดา ก้อมสา

๐๒/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๓
นายสุทธิพงษ์ รีฮุง

๑๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๔
นายไก่ สุภาพร

๑๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๕
นายบุญมี เรียงวิไลวัน

๐๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๖
นายสาทิศ โคกแปะ

๐๘/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๗
นายชะลอ จัตตุมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงวนิดา วงศ์ช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงสาริกา สุริยะวงศา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายธีรภัทร คำขัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธนวัต คำศิริรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายณัฐกิตติ คำขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชาญวิทย์ คำจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์ศรีทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ คำแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ อุทาวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงเอวลิน คำสีทา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงณัฐฑิชา คำปน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกาญจนาพร คำลือไชย

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธนโชติ เมืองโคตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงชลธิชา อุทาวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสนบุตรวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายเพทาย อุปแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายปฐพล หลวงพรหม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาธิพา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายสุริโย ทองอ่วม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายชูศักดิ

์

ชาธิพา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายธนากร ศรีบรม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายเดชบดิน เมฆปน

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายดำรงค์ ชาธิพา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ชาธิพา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงเพ็ญมณี ศรีโยหะ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทรา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชาธิพา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๖
นางสาวอริสรา เนาว์โนนทอง

๒๐/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายจิรวัฒน์ มณีออง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชพลอย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายธีรภัทร ศรีโยหะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพันธกานต์ ทองออน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายยงยุทธ ชารีไชย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายวิทวัฒน์ คำภูผง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายอรุณ แซ่เงียม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์บุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงกุลฑีรา แก้วแสน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ กันพิพิช

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ พันคูณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงดาวเรือง กันยะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนภาพร รัตนวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงประภัสสร ไชยพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพัชราภา ดีละ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงวันนภา คำโยธา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงสิรินทร์ทรา ทองแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสุพัตตรา บุตทศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงอารียา เทพศรีหา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายจักรี ศรีชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายณัฐภล สิงห์สุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ศรีทา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ขันธะรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายธนัช บัวศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธนาวุฒิ สุขปรีเปรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายบุญรอด ทองออน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายศตายุ ชาธิพา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายสิวา ผากา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ อุระ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงกัณธิมา ศรีวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงนภาวรรณ ดีดวงพันธุ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายปรเมศร์ รัตนวิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายพงษ์เทพ สุวรรณศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงพฤกษา ขำตา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ สุวรรณศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงพิยะดา ส้อยสาวะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ขันแข็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงศศิประภา รูปงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงปนัดดา เหลาผา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงกันต์กมล บวรศักดิสิริกุล

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธีรภัทร ดงพระจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายภควัตร สุขเกษม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภัทรพล พูลจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีวิชา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๑
นางสาวกรวรรณ กันยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นายดรีมมากรณ์ พานโมก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๓
นายจิรนนท์ ดาทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอนัญญา คุณทะวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายณัฐวุฒ คิดสนอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงฑิตยา ประเสริฐ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงเพชรดา ชำนินอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงกาญจนา อัคคะสี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงวิรดา ปทวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายภูชิต ยืนยง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายอนุรักษ์ ธรรมรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงกัญญภัส สินสุพรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายพนุเดช โคตรพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายภานุวัตร ศิริกาล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายวีระพงศ์ ปดตาชาติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี สุพร

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นายพงษ์ทวี ศิริกาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา มาตราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวนำทิพย์ ปญญาวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นายธวัชชัย สุพร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๑
นายพงษ์พัฒน์ ภาคภูมิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวกุลพร ประหยัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาวชลธิชา สุพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวสุดธิดา ตะดวงดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวสุมินตรา ตะดวงดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นายศุภณัฐ โคตรพรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นายธวัชชัย ภาคภูมิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวพรนภา สุพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นายสุรศักดิ

์

พันอุด
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวภัทราภรณ์ ปญญาวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวศิริรักษ์ โหมดเทศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นายนันธวัฒน์ บุญญาพิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวนฤมล ภาคภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาวสุกัณญา คำคนซือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นางสาวณัฐชยา โชคบัณฑิต ๙/๙/๒๕๒๗ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ๙/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นางนริศา ทองทัว

่

๗/๒/๒๕๑๐ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นายนเรศ ศรีทนษา

๑๗/๗/๒๕๒๑
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นายบูรณะ วังคะฮาด

๑๔/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นายภักดี สุขพันธ์ ๕/๔/๒๕๑๗ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๑
นายภานุวัฒน์ อักษรศักดิ

์

๑๓/๘/๒๕๒๔
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๒
นายราชัน อาจวิชัย

๒๒/๒/๒๕๑๗
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๓
นายเอกลักษณ์ เกือหนองขุ่น

้

๑๐/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายทวีวัฒน์ บุญเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายธวัชชัย ศิริกาล

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธันวา โสดา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธรรมลักษณ์ ปญญาวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธัชกร พลวงค์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายปฎิพัทธ์ ชูหา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าพิเดช

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายพัสกร คูณสิริกุล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายภุมรินทร์ กวนศรี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงฐิตาพร ภาคภูมิ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สาธุชาติ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงนภัสสร บุญเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงปณิฎฐา สาธุชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปวีณา นันทพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ มหงษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงศิรินญา ศิริกาล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงอรสา แสนพล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงชิดชนก สุขแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ภาคภูมิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายภูธฤทธิ

์

สุพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุพร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี2 วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธิติยา แก่นวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี2 วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเทพภิทักษ์ สุพร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายนันธวุธ โพอัมพล

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงบุษกร สุขสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเขือง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายพงศธร ภาคภูมิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายอรรถพันธ์ ผิวนวล

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงปุณญาพร บำรุงตา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงวรัญญา พุทเลิศ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายเฉลิมชัย ทองอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายทวีชัย ม่วงประโคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ปญญาวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายอลงกรณ์ คำปาน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ รูปคม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายพิภพ หล่อบุญรอด

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายกฤษณะ เชือวังคำ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายไกรสิทธิ

์

บำรุงตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายผลวัต ปญญาวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายภิญโญภาพ สาธุชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายวายุส์ มงคลเกตุ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายห่าว โคตรพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญาวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงกชพร บำรุงตา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงสาวิณีย์ สาธุชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภาคภูมิ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ภาคภูมิ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชนิตรา ปญญาวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายศักดิดา

์

คล่องดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุณิสา สาธุชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสุภัทรชัย รอดซอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ปทชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฝาสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายทศพล อุระ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุริยาสัก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายปยะวัฒน์ รูปสอาด

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอิงฟา สุพร

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายรพีภัทร จันชัยภูมิ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายประดิษฐ์ สุขใส

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ประสมศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายวีระชล จันรอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายสรยุทธ ชาลือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีลาฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายพงศธร ดินวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ สุพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายปรเมษฐ์ รูปสะอาด

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายพัธราวุฒิ วงศ์ชาลี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงวริดา โคตรพรม

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงจิรัชยา มงคลสุภา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายธนกร สุพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายเอกพงษ์ พันอุด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายโชคทวี บุญเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองออน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายกัมปนาท พันธ์มะลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายชาญชัย ทองด้วง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายปติ คุณโบราณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายสราวุฑ บำรุงตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงชลิดา จิตไธสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประหยัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายทีรวิชญ์ ศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายชาติชาย จันรอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญเลิศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายชินวัตร มงคลสุภา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายธนากร สุกใส

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์ศร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ น้อยยศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายพงษ์ณกร สิงห์สอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายภูเบศ มงคลสุภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายวรวุฒิ ชาลือ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายศุกลวัฒน์ ชาลือ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงญาลิณี จันทเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปาลิตา ชาลือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงปอนนภา ศรีลาฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพัชราวดี ชาลือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงมัญฑิตา ชาลือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุจิตรา ชาลือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุมิตรา ชุ่มเย็น

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายปยะเดช ลาสุด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายภัทรวิทย์ ภัทรธีระวงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอภิชาติ เบ้าหัวดง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายนฤวัฒน์ อ่อนสิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายภัณภักดี ชาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

แสนโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายอนาวัช ยืนยัง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มงคลสุภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกัลยา กงนะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงรุ่งระวี กงนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงขวัญพิชชา เชียวชาญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงชญาภัคร เชียวชาญ

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงศศิยา ลาคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ รูปสะอาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายกิตตวัฒน์ กลำเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายชัยมงคล สุพร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายวาทศิลป สุวรรณทิพย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายสุภโชค บุญเลิศ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายแสงบัณฑิต ศรีลาฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงเกวรินทร์ จันกง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ ไชยทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายเกียรติพัฒน์ สุพร

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงธิดาวัลย์ ทัพขวา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ พลวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายโพวิน จันรอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายรัตนพล สุพร

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายจารุพัฒน์ ภูมลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ จันทากูด

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายภูวรินทร์ นาโสก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวิทยากร สุพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ พรรณา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสริตา แรงรอบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุทธิตา เจริญสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายชนะศึก พลมาตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงเขมิกา ภูมิลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงปนัสยา พรรณา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ภูมิลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ สิงห์ศร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธีระพงศ์ ภูมิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพิชัยสิทธิโชค จันดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศิริกัญญา สุพร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

วรฉัตร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายธีรภัทร์ มูลพรม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายธีรวุฒร์ รังไสย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายวรภัทร นามโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายธนโชติ แสนวิเศษ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายขัตติพงศ์ รูปพรม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์วงค์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงศิริยากร ทองมหา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงอรไท ทองกาล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวิภาดา ชูสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงธิดาวัลย์ เสนานาค

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายภษวัตร ทองกาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ทองมหา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวรรณชัย พาลึก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกานต์รวี พรมเสนวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงสิริยากร นามโคตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงศศินา ถากาศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงอริสา บุญสุระ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอนุชิต ทองมหา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ ทองกาล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายขจรเกียรติ ฉลวยงาม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายปวริศ คำจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงบุษราคัม ทองมหา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสวิตตา คำปาน

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงวัชราพร เคนตรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงชาลิสา ทองมหา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวรวัชร อินทร์ก้อ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ เชียวชาญ

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายประภัสกรณ์ ปองแสง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายกฤษฎา เคนตรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงรินลดา ไชยสา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสหทรัพย์ พรทิพย์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายชินวุฒิ สิทธิวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กถินทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวิทยา ราชนา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายสภาเพชร สิงหบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายหิรัญ ทองมหา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงมุกดาวรรณ ส่งเสริม

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ภูธร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายสุริยา ชาลี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายภัทธดนย์ แข็งแรง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงอริษา ปดตาชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายภานุเดช นามมาลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายสุภกฤต บุญเนตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงบุสดี อัคศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงลักษิณา ช่วยการกล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงบุญรัตน์ คำพิลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงภารุณี ทุรานุต

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพัชราภา ใจสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนำทิพย์ มีคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัฐวิชชา ทองจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรรณิภา อาทิตย์ตัง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงเนตรดาว มูลพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงวิมลสิริ วงศ์สุทธิวรกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกันทรากร ศรีประสงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปริชญา คำกันหา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายจักราวุธ สุวรรณพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายธนวัฒ ใจแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายคินซอร์ คำพิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายนำชัย บุทธิจักร์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายปยวัฒน์ คำพิลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายเอกรัฐ คำพิลา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกัญญารักษ์ กงนะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ลิมลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศศิประภา วงคำจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร์ เมืองโคตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ คำพิลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายชานนท์ ผากา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ยืนยง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงพัชณพร รักพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี แสงสว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายเกียรติชัย

์

ใจแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธนพล ชาเสน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายประวิว วงษาพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ รักเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายศรายุทธ ผิวเหลือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงนันธิชา คำนนท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๕ เด็กหญิงกาญจณารัตน์
โคตรสขึง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่เฮ้ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีมันตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประชุมเหล็ก

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงสุภาพร อานุสินธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงสุรัสวดี ไชย์สงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน พิกุลศรี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมยขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ รุ่งโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงจิภาภรณ์ ธิมาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นวลศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายสมพร อานุสินธุ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงจิดาภา เรียมแสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๘
นายธวัฒชัย คนยืน

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ พูนสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ดีดวงพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงรวิวรรณ แทนสอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ รัตยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงโฉมพิไล ภูมลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอัญชลิตา คนยืน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายพัดชะระ ภูมลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายโชคชัย ดีดวงพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายวรโชติ มณีเพ็ชร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงบุษราคัม เสียงใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายภูวมินทร์ ม่วงจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายนัทธพงษ์ ภูมลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายทิว ทนโนนแดง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพรกมล ใจทัด

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงจิตรดา จันทร์ฉาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงปานวาด ดีดวงพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธนธรณ์ วิเศษสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายชุตินันท์ ดีดวงพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงพัชรา นิมนวล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายวีรภาพ ดีดวงพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายสิทธิชัย รุ่งโรจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายผดุงพล ทีพารัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายพีระพันธ์ นันนอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพัชราพา ดีดวงพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายวีระชัย คำนนท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงทิพย์ธิดา บุตทศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงนงค์ณภา อุปญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสไมทิพย์ บุตทศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธีรติกร บุตทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายพูนทวี ผาอุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายอนุวัต ลอยร่อน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายศุภชัย วงค์ชมภู

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายอภิชาติ บุตทศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายมาโนช ชาพิลา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงฐนิดา กลักทองคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ พันธ์สวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงโพน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายธนกร สุพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนาวัฒน์ ดีดวงพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายชยุตพงค์ ดีดวงพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงนริฌา ดีดวงพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณพรม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุภาวิตา อุปยโส

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงรพีพรรณ ดีดวงพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงพรรณิภา โพธิสิงห์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายบัณฑิต แสนศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวีระเด่น สีลาโคตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดีดวงพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงธนพร สมสวย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธรพรรณ สมสวย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี นันทพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายชัยณรงค์ ปาสาจัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายธนภัทร โคตรสขึง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงธนัญชนก คงงาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงสุนิสา โคตรสขึง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จิตมาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ผากาเขียว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายรัฐภาค เซียมขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงศิริลักษ์ ทองเภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายเจริญทรัพย์ คำชมพู

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงฐิรกานดา จำปาพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงวิราวรรณ พรหมเสนา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงสุภาวดี ยืนยง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์ศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงวรัญญา วิเศษชุมพล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แสนจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุตรนาม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงวรรณา คนดี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์คูณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายธวัชชัย ตาคำกุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายสุธี สายบัว

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เมืองโคตร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกรอุมา โยธาคำ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงธีระนุช ยุระชัย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงธารารัตน์ ผาอุ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายหรรษวัต พันธ์คูณ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายณัฎฐากร ไชยสาร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ลาวัลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายธนสิษฐ์ พุกพล

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุธามาต ไชยายงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก่นภูเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงปณิตา ลาวัลย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงนัตธิยา จิตจักร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายพิพัฒน์ คำขันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงคณิตรา ประวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายศุภรัตน์ แข็งแรง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพีรกาส ฮกฮวดซิม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ พิกุลศรี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงอารดา ยืนยง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงอรยา แข็งแรง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๒ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงวณิดา ขันติกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงธันยพร สุเววงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรินทร ทองทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงริสา แข็งแรง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายวรรณศักดิ

์

แข็งแรง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สุวรรณศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์แห่ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

โคตรสขึง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายรณชัย พิกุลศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายวิจิตร แข็งแรง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพัชรพงค์ พรหมเสนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์แจ้ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงธัญชนก แข็งแรง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงชนิฐตา แข็งแรง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงวาสนา แข็งแรง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงศิริญญา แข็งแรง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงสายทาน แข็งแรง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงภัทรธิดา รุ่งโรจน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนิรัตน์ชา ว่องไว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงชลธิชา พิกุลศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายวรเวช ชุ่มจังหรีด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายจักรินทร์ บุญรักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายอรรถพล พิทักโยธี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา กงนะ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอทิตติยา คำมุงคุณ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ กงนะ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายรังสิมันต์ อนันต์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายเพชรนำหนึง

่

คำพิลา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงนริศรา ชาลี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายจักรกฤษ ปติชาติ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายวิไลโรจน์ คำชมภู

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำพิลา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายปารเมศ โพธินักขา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพัชรา กงนะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายชัยอนันต์ มงคลสุภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยาว

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายณัฐภูมิ กงนะ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงนิภาพร กงนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายรณกร กงนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายสิทธิพร กงนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอารียา วงค์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสุวนันท์ พิศชวนชม

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เปงคำภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายทินกร กงนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายวีระพัฒน์ กงนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายฤทธิเดช สัสดีไกรษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอำนาจ แก้วปลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกรกนก กงนะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐลิกา อินลอย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา มงคลสุภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวริษา เชียวชาญ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธีรภัทร กงนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายไชยสิทธิ

์

กงนะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายภาวัต กงนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสิริจันทร์ สิงห์ศร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายสุริยันต์ กงนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวิถี ธิบูรณ์บุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุมิตตรา กงนะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิมหา

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงทิพย์วรรณ พันธ์หมุด

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ภูมลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงเกษมณี พาลึก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายวุฒิชัย กงนะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสาริกา กงนะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ คำลือชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงนิลาวัลย์ คำปน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายวิเศษ วาป

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปองเพชร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายณัฐพล กลางประพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองออน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายชัยรัตน์ คำนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอโนชา วาป

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงหัทยา เชียวชาญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงประวีนา ลุณริลา

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงขวัญมณี บุญเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงอารยา ผาสุข

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุวิมล โคตรสขึง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงวริศรา คำขาว

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายอภิชัย ทองออน

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปานปรียา ภู่ประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายไตรรักษ์ แข็งแรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

นิตตะโย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายวรายุทธ อุระ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายนพนันท์ อุปโมง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายภานุพงษ์ ฉิมงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายเอกชัย ทองออน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายอตินันท์ สุวรรณศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวีระวัฒน์ ชาธิพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงนิภาพร ผาสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายพิสิษฐ์ ทองออน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวัชรพล คนดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายทัตพงษ์ เชียวชาญ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา ทองออน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงนิธิวดี วงศ์ปางมูล

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายสุรชัย ละมัยกลาง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายเวสสภู ใจสุข

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายกลวัชร จันแดง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนัฐลิกา มหาหิง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงนิชานัน ราชชิต

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายธงชัย สุวรรณบูลย์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธนาธร เชียงขวาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายดนัย ศรีประสงค์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยลี

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกัญชพร กงนะ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงชืนกมล

่

กงนะ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายภูริทัต พังคี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ศรีดัสสา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงธวัลพร กงนะ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายจิรชัย วงศ์สุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายวายุ คำปน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงหนึงนะภา

่

ศรีประสงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐติยา ภูมิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงปุณนิศา ประกอบ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชาธิพา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสงบุญ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนันทกานต์ ชาธิพา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงปยะพร นาโสก

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชาธิพา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัชชา ทองออน

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธนชัย เชียวชาญ

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชียงขวาง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงภารดี บัวมิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายณัฐพล ปรากฎ

๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงบุษยพรรณ ชาธิพา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายบัณฑิต สมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายทนากร ชาธิพา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงปานิตา ฤคดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

ทองออน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ อังคณา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายรัฐภูมิ สุขรี

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายศิลารักษ์ มัตตรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงกวิตา เมืองโคตร

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงเกวลิน แสงบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ใจหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนำทิพย์ กงนะ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณัฐนิดา ชาธิพา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวรรณิสา กงนะ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุชานุช มณีวรรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา สีสิม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

วิโรจน์รัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ อัมโภชน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายธีรพันธ์ ผันผ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายบุญเฉลิม แซ่โม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายบุณพจน์ คนดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงเมฐกา อุระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา ทองมหา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล จุ่นมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายคณิศร มณีวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวราลักษณ์ เชียงขวาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงศุภนิจ ผลทรัพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายสิทธิกรณ์ คำมุงคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำพล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายถนอมศิลป หงษ์บุดดี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายปรเมษฐ์ เฮืองคำไฮ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายปรมินทร์ เฮืองคำไฮ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายวิศวะ สุพร

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุวนันท์ เชียวชาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงอัยริชสา อินทร์สำราญ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ลอนดอน

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายธนเดช บับภาร

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายณัฐพล ภูตีกา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ บับพาน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงศิริพันธ์ บับพาน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงปวิตา บับพาน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรีอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอรรัมภา บับพาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวรัชยา ฤทธิวงษ์

์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงธัญสินี คนเพียร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีกำ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงอ้อมจิตร สลางสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน บับพาน

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บับพาน

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงจันทัปปภา กิจสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกมลชนก จันกง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายจารุพัสตร์ เย็นขัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๘ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

บับภาร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายสิทธิพร บับพาน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวรวุธ บับพาน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายปณณวิชญ์ เทียงทอง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ทิวาลัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิวาลัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอินธิรา พูฒิจีบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายกฤษดา อวนตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายกฤษณะ อวนตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายกิตติชัย รัตนพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธวีโชค วงค์ชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายนนท์ธวัช มัดชะนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายภคพงศภัทร เลือดไทสง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงค์ชา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุปน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงณัฐริกา นารีนุช

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ชา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงภัทริกา สุพรรณโมก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงพิมชนก อุคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา ชัชวาลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงหทัยชนก ไชยายงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงอัจฉริยา นารีนุช

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ธัญญอัครพัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายธีรพงษ์ สุริโย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายเจษฎา นารีนุช

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายเกิดพงศ์ สุขสนิท

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายจันทรัช ปทวงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

จันนันท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายชัยอนันต์ ทันใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสนใสแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ คำลือไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายณัฐนันท์ คำลือไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กาบมาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คำลือชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายทีปกร พันธุพาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธีรพงษ์ กิเลน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายธีรภพ พรมเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายธีรวัฒน์ โสดา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

รูปงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายนพเกล้า ประดับ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายประวิทย์ รูปดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายพีรศักดิ

์

อินปาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ คำมุงคุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายรพีภัทร์ สีพิมเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายวชิระ คำมุงคุณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายวรกานต์ ครุฑทางกูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายวรพงษ์ วาป

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายวัชราวุธ ทิมเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวันชัย อินทรีย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายศุภชาย สุขรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายสวโรจน์ หอมจัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายสิงห์สำราญ คำมุงคุณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

โฉมเฉลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายอนุพงษ์ แสนวิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญวาล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอภินันท์ สองเมือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายอัครพล สินลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทาศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายเอกพล สารีผล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ รูปงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงเกษณี อาจดวงดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงจตุพร โฉมเฉลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงจันทนา รูปดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ คำมุงคุณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญวาล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ โฉมเฉลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัชชา ใจสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำมุงคุณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงนภาพร คำลือชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงนฤมล กุลสุทธิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงนำฝน คำมุงคุณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงนุชนภา คำมุงคุณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงปนัดดา นารีนุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สุพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพิชญาภา รูปงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ทอง สุคำภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงภควดี พุ่มจำปา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงเมธาวดี แช่มงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงลักษมน สุวรรณโรจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงลินดา ทองโสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงวันนิดา ไทยบุสัญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ สุวรรณพรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงศรีประภา รูปดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงศินิธทรา วาป

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสิริพรรษา คำมุงคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสุธิดา คำมุงคุณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุนิตา ทองจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุนิศา คำมุงคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วกันหา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองบุราณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายอนุสรณ์ ประโพธิชะนัง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงกันทิมา อาจหาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เขตภักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายใต้ล่า สุพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายธนาณัติ พากพูม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายธราธิป พาลึก

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธวัชชัย คำลือไชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธีรวัฒน์ รูปงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายนันทกรณ์ คำมุงคุณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนิรุตม์ สุพร

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายรัชพล โคตรลือไชย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๒
นายอภิเชษฐ์ ต้องสู้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๓
นายพงษ์ธนานิกร วงค์ตาโสม

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๔
นายสันติ เฉลิมพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๕
นางสาวปนัดดา พาที

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๖
นางสาวพิชญ์สินี มาบ้านโซ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๗
นางสาววิมลมาศ คำลือไชย

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๘
นางสาวสุพัตรา รูปงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๑๐๔๙
นายชฆเณศร์ แสงจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๐
นางสาวเบญจพร สินมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๑
นางสาวศิรินาฎ กุลที

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๒
นางสาวอุไรพร โพธิทอง

์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๓
นายอโนลักษณ์ การินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๔
นางสาวจิราภรณ์ บุญเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๕
นางสาวสุนิษา เสียงลำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๖
นางสาวสุนิสา ผาสุก

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๗
นางสาวบัวชมพู คำโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงพรพิชชา สารคุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงพิมพร เผ่าพันธุ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๐
นายอนุสรณ์ บุตรทศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๑
นางสาวลินระณี วันทะวี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๒
นายอดิศร ปญญาราศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๓
นายนพรัตน์ จันทะเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวขวัญตา พันธุมาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๕
นางสาวสุกัญญา พรรคสมาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๖
นายสุรศักดิ

์

ศรีวรขาน
๑๗/๐๕/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๗
นายชนาวิน มาระสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๘
นายกนกศักดิ

์

ศิริสาย
๐๕/๐๗/๒๕๓๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๖๙
นายธีรศักดิ

์

แจ่มวิจักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๐
นางสาวชาลิสา พันธ์เลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๑
นายธนพล คำขันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๒
นางสาววรพรรณ สิงห์ด้วง

๐๗/๐๘/๒๕๓๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๓
นายคำเปยว ไชยปตถา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๔
นางสาวจริยา ศรีสุภา

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๕
นายสุรยุทธิ

์

ทันวงษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๖
นายธนดล ว่องไว

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๗
นางบุญมา คำปาน

๒๗/๐๖/๒๕๑๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๘
นางรัชนี พันธ์คูณ

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๗๙
นางสาวกรรณิการ์ เรืองรวน

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๐
นายภูผา สร้อยเพ็ขร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๑
นางสาววรางคณา สุขสุยุติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาวธัญญารัตน์ ชาชมราษฎร์

๐๕/๐๗/๒๕๓๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๓
นางสาวณัฐชยา บุญมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๔
นายพีรพงศ์ วิถาระพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๕
นางสาวจันทร์ทิวา แซ่อัง

๊

๐๙/๑๒/๒๕๓๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๖
นางสาวจินตนา ศรีมันตะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๗
นางสาวสุดารัตน์ ทองปาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๘
นายเถลิงเกรียติ ภู่โคกหวาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวศุภัสรา ถาวร

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๐
นายวชิรวิทย์ มณีสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๑
นายปวริศร์ โพธิไทรย์

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๒
นางใบ กุลสุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๔๙๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๓
นางจำนง แสนวิเศษ

๒๘/๐๑/๒๕๐๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๔
นายวิษณุ โพธิกระจ่าง

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๕
นายกฤตกร วิเศษดอนหวาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๖
นายทักษิณ สารจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๗
นางฐานิดา พอใจ

๓๐/๐๔/๒๕๒๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๘
นางสาวหทัยนุช ทาสะอาด

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๐๙๙
นายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๐
นางสาวมุกลดา ชินนะกัม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๑
นางสาวสุกัญญา ไมจิตร

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๒
นางสาวนริศรา บัวพรม

๒๓/๐๙/๒๕๓๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายธีรพัฒน์ สายแก้ว

๒๒/๘/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงชนัญฐิตา คำทอง

๒๓/๓/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวัชชิรพงษ์ คงรอง

๒๙/๗/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายศักรินทร์ หมืนลามะ

่

๒๗/๑/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายนนณพัทธ์ ลำพองชาติ

๒/๑๑/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายภานิกร สองเมือง ๒/๒/๒๕๕๐ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุชาดา กุลสุทธิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๙
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงนวลจันทร์ วรรณพันธ์

๒๗/๖/๒๕๔๙
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงภัทรภร สารวัตร
๑๒/๑/๒๕๕๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ สายแก้ว
๓๐/๘/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายวรวงศ์ หงษ์คำดี ๑๐/๓/๒๕๕๐ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันดาวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายมงกร สารคุณ ๘/๕/๒๕๔๙ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงมีนาดา จำปา ๓/๓/๒๕๔๙ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ฉายอรุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงปฐมาวดี แดงกูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ คนหาญ
๑๙/๖/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายบุญมี ประดับศรี

๑๔/๗/๒๕๔๙
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงอภิญญา ประทุมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุนิสา ปะขันทอง
๑๖/๖/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

อุสุพันธ์
๒๗/๓/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงอธิชา พงษ์สุวรรณ ๑/๕/๒๕๔๘ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงต่าย สุวรรมาศ
๑๒/๗/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ซองคำ
๒๒/๘/๒๕๕๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายอนุชิต มะวงค์งอย ๒/๓/๒๕๕๑ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงปนัดดา จันดาวงค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงภัชราภา อุระดา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงปนัดดา สุรชัย

๑๕/๗/๒๕๕๐
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงอัญญานี อ้วนดี
๑๙/๖/๒๕๕๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อุทาวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๙ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงชาณีญา วิชาธร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงอัญธิกา ทองแถม
๒๕/๒/๒๕๕๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ทวีศักดิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๙
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายอชิต คำพานิล
๒๗/๘/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายสุขสมพร สุริวงค์ ๖/๘/๒๕๔๘ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงเพชรรินทร์ เพ็ชรภาค

๒๙/๙/๒๕๔๙
วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงณิชาภัทร พงษ์ขยัน
๑๘/๙/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงพรประเสริฐ สุริวงค์ ๖/๘/๒๕๔๘ วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วสีชา
๓๑/๘/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีโยหะ
๒๘/๑/๒๕๔๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๓

นางสาวจินทรา ศรีโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๔

นายธีรพงษ์ อาจหาญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๓ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๕

นายสันทัศน์ พิลาแดง
๑๘/๐๕/๒๕๓๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๖

นายอดิศร มงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๗

นางสาวอัยลา แสวงทรง
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๘

นางสาวนันทพรรณ ไชยรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๔๙

นายตรีภพ อินทรพรหม
๓๑/๐๗/๒๕๒๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายระภีภัทร รัตนวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายปนัดดา เดือนเพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายณัชรัตน์ วงษ์ชลอย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายปวีร์ นวลละออง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายชาญณรงค์ นามบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ตรงดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงขวัญข้าว โคตรสีหา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงภัทรา คล่องดี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายก้องภพ ศิลพูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายสุริยา รัชอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายธนวินท์ คึมยราช

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ จุมณีย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายนิชดนัย พลวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายศราวุธ พลวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวผ่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายพงศธร ผ่องแผ้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงษฎาภรณ์ อามาตมนตรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงฐิตินันทา คนคล่อง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา คนหาญ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงจิภาวรรณ พุทธจักร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร หวังผล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงชนันชิดา พันธ์โกฏิ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุวรรณมงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายนัตภูมิ บุตรดีวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายศิวัฒน์ ศรีมะหา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายบุญยะโชติ

์

ศรีโพธิชัย

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ พลวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายธีรักมงคล สุขศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ปททุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงอิสราพร ผิวผ่อง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๔ / ๑๐๔

้
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มห ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงปริยฉัตร น้อยชิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงไอรฎา ถวน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายทินกรณ์ สุวรรณมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายจิระพงศ์ คนหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายธีรภาพ หวังผล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงปยะดา พลวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุวิภา ขรรค์มา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงจินดาพร รัตนวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงนฤมล คนหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงเกตุนรินทร์ คนหาญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายห้วยงาม คนหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงธนิดา คนหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายนฤพนธ์ คนกล้า
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงรัตติยา รัตนวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายณภัทร สุวรรณมงคล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายจารึก สุวรรณมงคล
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายเกรียงไกร ศรีธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายคฑาวุฒิ คนคล่อง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายกิติวัฒน์ อิมเจริญ

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวรรธนพร สุหญ้านาง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงนันทนาพร ฉิมกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ใจมัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองมหา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกฤษณา ยืนยัง

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงกัลยาณี ยืนนาน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณไตรย์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายศุภัสกิจ สุขรี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายณัฐภาส แก้วหาวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คนคล่อง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายธนภัทร สุวรรณประทีป

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

พาลึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงลดาพร แสนภูวา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงสินี เปลียนผัด

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ผ่องแผ้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายเศรษฐพิชญ์ สุพรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงมนัสธิดา ภาระก้านตง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายพงศธร วรพันธุ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช คนคล่อง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายจิรภัทร ไศละบาท
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายจารุกร พิมพ์เชย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายพณิชพล บุญเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายภาณุพงษ์ คนคล่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ วรพันธุ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา คำแสนโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปวงเริม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายเกียรติเกษม คล่องแคล่ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายณัฐพล ชาตะรูป
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายศิวัช ลีเส็ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายสุพศิน คนคล่อง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงเกวลี บุญเอก

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี บุญเรืองศรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงปภาดา คำแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงพัชรมัย สุวรรณมงคล
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงพรนภา พูลจวง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงยุวธิดา ก่องแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงสิรินทรา คนหมัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สุวรรณโพธิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายครรชิตพล คนกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายปกรณ์ อุดมจินตบุณย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายณัฐวัตร พูลจวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายธีธวัช อุดร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายรัตนากร สีธิคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายไวทย์วิชญ์ ไชยสร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายสิทธิชัย พลวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ถาวรใจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คนขยัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงปาลิตา ชาวนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สีดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช อินทร์โพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงธัญชนก ศรีสร้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงสิราภรณ์ สุขรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงเพชรมณี ขันแข็ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายธงชัย คนกล้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญตวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณมงคล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๖

นายเทวา อาจหาญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายปฏิภาน ผิวขำ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายพลพัฒน์ สุพร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ คำลุน
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สลางสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายวุฒิชัย เชือนิล

้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปุณขันธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงจรัญพร รัตนวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสียงลำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงปภัสสรณ์ รูปเหมาะ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุพร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายภูริภัทร แสนสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายอธิป นิวารัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงปยะมาศ นามบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงพรนพิน วงค์มีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีสาพันธ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คิดถูก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงรุ้งนภา ภูมลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ อำไพร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงอุทุมพร รูปเหมาะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายธันวา แก้วดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายธีรภัทร ส่งกลิน

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ อาจหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายแม็กซิมิเลียน

่

เกรย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายวชิรวิทย์ จิตรานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

พิมศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ภูมลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายอาชิตะ กาลปกษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายอุดมพร คนหมัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงกฤษติกา รัตนวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงญัฐนิชา บุตรดีวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ไผ่ปอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เปล่งทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ ภูมลา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สลางสิงห์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๒ เด็กหญิงพลอยปรียานุช
อาวรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงพิชญาภัค บรรจง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีบุรมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุภัทรชา พึงตา

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงอัญชลี ศิลพูล
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายจิรายุทธ ศรีหาวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายณัฐวุติ จันทร์เจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายวิทวัส จันทร์แดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายศุภวุฒิ วุฒิรัญญกูล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ จุมแพง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายสุวินัย ท้วมวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงกนกพร แลโค้ง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงณิชานันท์ คนเพียร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงณิชาภา แตงเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ นามบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ไชยแสง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงปนัดดา ศรีหาวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงพิชชาพร นอนกลาง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงภิรนันท์ คนเพียร

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศรีมงคล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา สุภนาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงอรปรียา พาลึก
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงอัจฉริยา สุขสบาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายวิภพ เนตรโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายทิชานนท์ บุตรทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงสุภัสสร หารธงชัย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายณัฐวัชร คนหมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงภัทรชลิดา นิลบุตร
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร หล้าแหล่ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงเปมนีย์ แสนโสม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คนเพียร
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนชาลี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงนงนภัส ห้วยทราย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงวริศรา ชืนวิเศษ

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายเขมชาติ สืบปญญา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายคมชาญ คนเพียร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงวริศรา สุพร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงธัญญากานต์ วงษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงกรวรรณ ศรีโยธา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายชัยภัทร พลสนะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงญาติมา ศรีสาพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายสกลวัฒน์ ศกภูเขียว
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงพรรณมัย เดียวชัยภูมิ

๋

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายโชคทวี ดีเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วร่องคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายจักรพันธ์ อาจหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงมุกดา ล้วนศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงอารีย์ลักษณ์ ไฟเรืองโสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โคกสีอำนวย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงอรกัญญา คนหาญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายปรัชญา โอวเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายศรีวัฒนา ดวงโสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงยุพินดา รูปเหมาะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงอภิญญา ซอสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงปานทิพย์ พูดเพราะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายทรงกรต แสงสว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

รัตนวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ รัชอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สลางสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงดลรดา คนเพียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายพงศ์พนิช สงครามศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี ขำคม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายชาญวิทย์ ยศศรียา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายจักรพรรณ วรรณา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ คนเพียร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา โกกะรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงอารียา โสภาวิสัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายนัทธพงษ์ บุตรดีวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงวรัฎฐา ผลาสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูมิลา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายราชัน คนขยัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงบัวชมภู สุภาพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายรัชพล สุภาพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงมะปราง เทพอัษร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงอ่อนฤดี สีพลัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงประณพร อุบลศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพรรณทิพา แก้วฝาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชนะบัว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา ขำคม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายวรวิทย์ ไวว่อง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงแพรวนภา หงษ์ชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายศุภมิตร เสียงลำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ พาดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายธนากร รัตนวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายตังปณิธาน

้

วัฒนนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายสิทธิศักดื

์

ศรีหาวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงญาณิศา พรมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงทิพปภา พ่วงพันธุ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

น้อยชิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงกนกพร พิมราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายนันทวัฒ์ พุทธจักร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงพิศชกัญญา ใญยะพงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ คนคล่อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายสิรภัทร ชาติภูธร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีสาพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายขจิตพงศ์ ปญญาบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงปพิชญา พันนุมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงพัทร์ธีรา ชินภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธนพล ขันทวิชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงณีรวัลย์ รัตนวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายอรุณชัย สาลีศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สีสาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุขุมาล ประทีปะวณิช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายพงศพัศ ทัศบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายออมสิน สุภาพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายพันธุ์คำ ผิวผ่อง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงจารุภา คล่องดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายภาคิณ สีสาพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงอริศรา ถวิลการ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงดวงนฤมล แพงศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงจีรนัน ศรีสร้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ ผิวไธสง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายจิราวุฒิ คนหมัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเกริกชัย งาหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายก้องภพ รัตนวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำมุงคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายคณาธิป ยืนยัง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายเจนณรงค์ สาฤาษี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

นามบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ประวิงวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงบุญฑริกณ์ บุสภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ พยอม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงสุรภา มีหิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงอนันตญา จันทรวิภาค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงอภิชญา พยอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงอมรา เกษอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงอารยา ต่อฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงสุมารินทร์ ยืนยัง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วุฒิวรพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายปรวัตร วาป
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงชญานันท์ พรมคำน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงอริสรา มีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงอลิษา มีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายเนติธร วงษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายธนพร เสียงลำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงอรจิรา ใจแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้าตะโปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงสุชาดา เสียงลำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงรัชนี ผิวขำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงรัตนกร เสียงลำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สุระเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ แนวทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายณัฐนันท์ คล่องดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเฉลียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายธนาดล อุระ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายสหรัฐ ช้อนทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงชนกกร หอมสุดใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงฌาวิษา ลาดเหลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงปทุมเกสร ผิวผ่อง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ พลวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงอารยา

บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายกฤษฎา จันทรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายกฤษกนณ์ ชูรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายเกษมพันธุ ศรีสาพันธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายชนาธิป รัตนวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายชวัลพัฒน์ ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายวิชาธร บุณยะโชต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกุลธิดา ประสารศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงฉัตรชฎา ห้วยทราย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงชลธิดา สุขรี

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงภัสรา ใจบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงยศวิมล ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายชัชชล สัตยวงค์ทิพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงพรสินี รูปเหมาะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายศรชัย ปทวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงกิตติยา สุธิมล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงนาฎยาภรณ์ สุจารี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พันนุมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรสินี สุวรรณโพธิศรี

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายณัฏฐกร สลางสิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คนขยัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ พลอ้ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงนันทิดา คนกล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงวรเนตร คล่องดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายศราวุฒิ สาริกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจมัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายกฤษฏา ขุมทรัพย์ดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เสนสุน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายลภัส รอบคอบ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา โกศลศักดิสกุล

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงต้นโพธิทอง

์

มูลสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายคุณากร ภูถาดงา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายธนาธร บับพาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายกฤตยชญ์ ยุทธนาปรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายจักรกฤต สุวรรณไตรย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงมาริสา มาจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๗๙

นางสาวธิดารัตน์ พรมดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวพรนิภา ใจหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๑

นางสาวกุลิสรา ศรีหาวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๒

นางสาวนภารัตน์ สุภาพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงภักศิริ ยืนยัง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงปยธิดาพร สุ่มมาตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๕

นางสาวภัชรฏา สีขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๖

นางสาวรสสุคนธ์ ศรีบุรมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงอังคนา อามาตมนตรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๘

นางสาวชืนนภา

่

บุตดีวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๘๙

นางสาวอภิญญา จิตวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๐
นางสาวพัสรินทร์ ยืนนาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๑

นางสาวฟาติมา บุดดีวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๒

นายดุษฎี คล่องดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๓

นางสาวทิพวรรณ รัตนวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๔

นายพงศกร คนคล่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๕

นางสาวปยฉัตร ถาวร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๖

นายฤทธิภูมิ ผิวสู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๗

สิบเอกสุภาภรณ์ จุลสมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายวัฒนา รัตนวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายรักเกียรติ

์

ศรีลาฤทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัญญพัชร หมอรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนันทิดา พยอม

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงวริศรา จันกัน

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงกัญชลิกา รัตนวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงรัชฎาพร แก้วดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ กลินขจร

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงศิริพร รัตนวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง

วัดศรีประดิษฐาราม
 

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงพิรดา สายทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงอุษณีย์ สลางสิงห์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลาสุขัง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายพิชาเยนทร์ ภูมิลา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง

วัดศรีประดิษฐาราม
 

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายณัฐพล ดวงศรี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายธีรภาพ รัตนวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๓ เด็กหญิงเปรมศิริประภา

รัตนวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายวัชรพล คล่องดี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงพิมญาดา เนินทราย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงศุจิตรา สีสุวอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายพัฒนา กองทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายชัชพงศ์ รัตนวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายปรีชา เถาพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงศิริยากร ชาวนา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงธิชาดา อุระ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงวรรณวิษา วงค์แสนสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายธนาพัฒน์ ประดิษฐ์ค่าย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายสราวุฒิ สินจะโปะ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงวรินทร จันทร์ทรง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงธนัญญา โสภาใจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจคง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายธีรภัทร ผิวผ่อง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายภูริน ชีระรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายปดลเดช ศรีสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายปริวัตร คนหมัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายศิวกร สีมาตรา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายนรากร สร้อยคำหลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายสุวาจา คนหมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงจุฬามณี สุพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ผิวขำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงภาวินี คนหมัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ คนตรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุรัตธิญา ผายพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอลิศรา คนขยัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงอมิตดา คนขยัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงลักษณ์คนาง อุทโท

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงนริศา คนหมัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คนขยัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงพัชราภา กุหลาบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงศิริพร สุริยะวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงกันต์ธิดา คนหมัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายรพีภัทร บุตรดีวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงอรนิดา โสนายะ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอาภากรณ์ วงษ์พิทักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายกลินดิน

่

ทองนพคุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายปรเมศ ลินหล่อ

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายธนากร รินเสนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายธนกาญจน์ รินเสนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงฐิติชญา พลวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงปวีอร อินธิราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยืนยัง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ สุขหล่อ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายอภิวิชญ์ พุฒนาค
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เสียงเพราะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ทบประดิษฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายเจษฎา บับพาน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ยืนยัง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายฐิติวุฒิ ยืนยัง

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายอภินันท์ ผิวผ่อง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ยืนยัง

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายอนุพงศ์ ชาวนา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายพุทธิพงษ์ ยืนยัง

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงวนิดา ผิวผ่อง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปนัดดา พยอม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงปนัดดา บุญทวี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงบุญญาวีย์ บุญเต็ม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงธัญชนก นามบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงวัฒนาภา ศิริปะกะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ โคตรสุโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงอัษริยาภรณ์ วงศ์แก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงเพียงฟา เจริญชัย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายชลนที ยืนยัง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงตวงพร คล่องดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงอมลวรรณ คนขยัน

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายคณาทิป ยืนยัง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จอนโคกกรวด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายพิทักษ์ ยืนยัง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงฐิติชญา โคตรสุโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงณัฐชยา คนหาญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงณิชาพร ตรงดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงนิลวรรค์ อาษาใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ไชยศรีษะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายภาณุ เห็นถูก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภูชิต เห็นถูก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายอัฐพล คนฉลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงทับทิม คนขยัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ คุณารักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงพัชรา ฤทธิวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงรัตนา บับภาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงลาวรรณ์ บับพาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พันนุมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายชิติภัทธ์ สุพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงจินตนา เบญจมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายพิเชษฐ คนเพียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายอาณจักร รอบคอบ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุภิญญา คำมุงคุณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๔
นางสาวอรอนงค์ บับพาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๕
นางสาวสุรัสวดี กกแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายปฏิพัฒน์ ศรีหราช

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สุพร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายยุทธนา สีลารวม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายวุฒิชัย พันที

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกาญจนา ใจเทียง

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงรุ่งนภา รูปคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงนิชาดา ปญญาบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ คำมุงคุณ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงศรีประภัย กันภัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงนัฐนันท์ คำลือไชย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัชราภา เรืองมนตรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายสุวรรณ จันทรา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงธยานี สุวรรณศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงปนัดดา รูปคม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายไกรวุฒิ ศรีสร้อย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายธนากร ช่วยจำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายพงศ์ธร เกิงสุวรรณ

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญหลาบ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงชุติมา สุขรี

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงรัตติยา วงค์กระโซ่
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงอรดี เมืองโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงศิริประภา รูปคม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา คนเทียง

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงอัญชิตา ไช์เพ็ง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอดิเทพ คนหาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายภัทรดนย์ ตรงดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธัญเทพ คนหาญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายกรินทร์ มันกุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ รูปคม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุนันทา ยืนยัง

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ ตรงดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายวัชรินทร์ ศิลพูล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายติณณภพ นิจโกฏ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายเอกราช เสนาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายธนโชค รูปคม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ เสือยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายพรเทพ ใจสุข
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายชาญชัย สีดา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงปราญปริญา ตรงดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๕

นายเพลินศักดิ

์

บุตดีวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายธนายุก โคตรพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายชินภัทร ลือขจร
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายพงศธร คล่องแคล่ว
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ขำคม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายธีรเดช ขำคม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐพร ยาประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายณัฐศิกร รัตนวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ รัตนวงค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายธนากร รูปเหมาะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุธิตา ขำคม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงธนัชชา สุภนิกร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายอดิศร จันกง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายธีระภัทร เชือคำจันทร์

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายพงศ์พล เขียวศรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายคุณานนท์ แสนบุดดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

รัตนวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงศวรรญา สุขอาษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงชัญญานุช รัตนวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงทิวาพร รูปเหมาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีเฉลียว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายดนัย เกษี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โคตรพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายศักดิชาย

์

ผิวขำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายปญญาพร มาตสมบัติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจทัด
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ ขัดทรายขาว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงสุพิชชา คนไว
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจทัด

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงชิตชนก ใจทัด
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงอนนท์พร ระเวกโสม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงธัญชนก ซอนภา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงลดารัตน์ พูลเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงชมพู นิลดำ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงโสภิตรา แพงพุฒ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ใจทัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายพชร อุณวงค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายวายุพัคย์ ประพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงธนาภา ไพเลียง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายชนะชัย วงศ์ทองสุก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๖

นางสาวรจนา ใจทัด
๒๖/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายจิรพัฒน์ รัตนวัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายวัชรชัย ศรีจันทร์รัก
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงอรปรียา ปลืมระยับ

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอินธิรา โนรี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงยูกะ ใจทัศน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายเกริกพล กุลพร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายศุภกร คณานันท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายพีรเดช บุญไทยกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงศิโรธร แสนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงสุณิสา บุญจูง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงนภา ใจทัศน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ใจทัศน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายเอกชัย แพงกันญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายวัชระ ภาษาดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนครชัย สารสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงปนัดดา จารุสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ บุทธิจักร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเมรี ดวงรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ต่อซอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ แพงกัลยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิบุญมา

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชัชวาล ศรีแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายเชาวนนท์ แหวนเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงขันทอง บันตะบอน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงภาวิณี ศรีบุญมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงวรรณนิภา แสนชมภู
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายพงศธร คนยง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายพงศธร อักษรพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายจิรัฐิติ ชมภูศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายจีรเทพ อินรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๗

นางธนิดา ไชยเพชร
๑๙/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๘

นางสาวนรี ศรีโพธิชัย

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๑๙

นางนฤมล วงศ์แดง
๑๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๐
นางสาวพรทิภา ผ่องแผ้ว

๑๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๑

นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๒

นางสาววิริยา จันทพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๓

นางสาวศรีบังอร ผ่องแผ้ว

๓๑/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๔

นายสัณหวัจน์ พงศ์เครือคำ
๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๕

นางสาวสุกัญญา ตาลสมรส
๒๖/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๖

นางสาวอาทิตติยา ตาลสมรส
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๗

นางสาวอินทิรา นครพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๘

นางเกศราวดี พลเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายจิรพิพัฒน์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายชัยนิวัฒน์ ศรีลาศีกดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายปยวัตร ปยวัน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายพงศธร เทือกทา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายภาคิน โคชขึง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายวีรภาพ บุระวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายวันฉลอง ส่องแก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายยศกร พันทะปว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายอนุชา แสนสนธิ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา ปะโพสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงครองขวัญ บรรลุสันต์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงธันยมัย โพธิทัด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงนันทิยา มูลสาร
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงเยาวพา โคตรสขึง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญธิพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงสิรินันท์ จันทพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงฉัตรทอง พระสุนิน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายวงศกร สารจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายชนาธิป จันทพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายโชติวิทย์ เทือกทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายธีรพล แพงกันยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายจีรภัทร ต่อซอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีละมัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงรัตนา โพชะราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงเมทิรา แพงวิเศษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายภาณุพงค์ บุญเอก
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายวราวุฒิ วงษ์แสง
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ห้องแซง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ต่อซอน
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมจุ้ย

่

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมปต
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายปญจพล ส่องแก้ว ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายธนกฤต แพงกัลยา
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณชัยรบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายพีระพงศ์ แพงกัลยา
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายธนชาติ บุญธิพันธ์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงอาทิติยา ศรีโยธะ
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายกฤษฎา ภิญโญยาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายคุณนานันท์ อบนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายธนกฤต แพงกัลยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายธีรเดช ลุนบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายชยพล เนตรวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ นิลดำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แดนดิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงกิติญาดา จำปาพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายอดิเทพ ฉะฉาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายอภิลักษณ์ แสนศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงศรันยา พิกุลศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายธนพนธ์ นามวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายธีรชัย พรหมเสนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายบารมี โศภารักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายรัตนโชติ ชุมผาง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายวราพล กุลวงศ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายศราวุฒิ ปรัง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายศิรศักดิ

์

อิติป
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายศักรินทร์ พันธ์คูณ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ว่องไว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ปานสารี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงจันทร์ทิยา จำปางาม
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงดวงธิดา พรหมเสนา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงนุชจิรา แสนโสม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๑ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
ศรีลาศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงภัทราพร มะลัย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงรัตฏิพรรณ์ โพธิภู

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงศิริยากร พันธ์คูณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงอมรกานต์ อาสาวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงวันวิสา พรหมเสนา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงราตรี พรหมเสนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายนครินทร์ สีต่างคำ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายภักดี โพธิไทรย์

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ คำโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงจันทร์ชิรา ชนะมาร

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายมงคล นารีนุช

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภัทรพล ปานทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปุริสาน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงธันชนก โยธี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงปยะดา สิงหาเวช

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุภิฌา ปานทองศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนากร คนยืน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุชัญญา สุริยะศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายนรภัทร ปททุม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ คนยืน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คนยืน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายศักดิรินทร์

์

สอนจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายอานนท์ ทะวีทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงภัทรธิดา คนยืน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายธนาวุฒิ พรหมเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายบุญรอด เอกอ้น
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายสุวพัชร บุญมี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายนาธาน บุราณ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีหาจักร

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายไชยวัฒน์ คนยืน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายบดินทร์ อุทธศรี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายสุริยา ซาเสน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายณัฐกานต์ ฟูบุญมา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายอรรถพล ประสมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิไทรย์

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายจารุวัฒน์ ซาเสน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายสันติ นันทะน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงสิริพิชญ์ มธุรส
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงพรชนก คนยืน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ โพธิไทรย์

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงวัลณิษา คนยืน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายปริญญา คนยืน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายธนัช สาขะสิงห์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายเนรมิตร จ้อยจำนงค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิไทรย์

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุภัทรตรา พิกุลศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงณัฐมฑ คำโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายสุริยา พรมสาร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายธนัฐชัย โคชขึง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายกิตติกร ซาเสน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายทศพล ทวีสุข
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ ซาเสน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ซาเสน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายธีรพันธ์ ซาเสน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายปยวัฒน์ ซาเสน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายพชรดนัย บุทธิจักร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายพิพัฒน์ ผานัด
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายภานุวิชญ์ ซาเสน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายรณฉัตร ซาเสน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายอดิเทพ ซาเสน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ซาเสน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงนลินนิภา สาลีวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงปาลิตา คนยืน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ซาเสน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงศิริกัลยา ซาเสน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงสริตา ซาเสน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงอรปรียา ลอยประโคน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงอัญญารัตน์ เมืองมีศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายนราธิป จันนวน

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายก้องเกียรติ ไวยพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ วนานิช
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายนิรวิทย์ หมันสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์ ทองเภา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายพลเชฏฐ์ หมวดภัทรีย์กุล
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มูลน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายสุนทร สาธุจรัญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิลาวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอภิชัย ไชยนนท์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงกัลยาณี ยืนยง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ซาเสน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงขวัญชนก เนตรพันธ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงนภัสสร วะนานิชย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงนันทพร ภูมิลา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงปทิตตา วิไชยโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงภัทรศรัญ จันทหงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คนยืน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงรัตนมณี ลีหล้าน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงลลิตา บุญเพ็ง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงอรรมรินทร์ หึงษาชู

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงปวริษา รัตนวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพิพัฒน์ หอมดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายสิรภัทร วาหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงอรนลิน แก้ววันนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายพงศกร ชัยตอกเจีย

้

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงปนัดดา ชมภูพร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายวัลลภ ยืนยง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงปยะพร พันทะปว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงพิชชาพร ชมชืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงธารา อ่วยกระโทก
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จำปาสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายธนกฤต คนยืน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายเมธี จุพิมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา อ่วยกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงชลลดา อ่วยกระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายอานนท์ ยืนยง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา กมลรักษฺ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายวงศกร รุ่งโรจน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายอุทยาน ยืนยง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงบงกช จันทร์สนิท

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายมานะชัย ชัยชนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอาริษา พิกุลศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงปภัสรา พิกุลศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา โคษขึง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

พลเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายกรวิชญ์ โคตรสะขึง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายจักรกฤต ทองเภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธนพร สารพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายรัชภูธิ พิกุลศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงอทิตยา ด้วงคำภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงปนัดดา คนยืน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงฐิติมา โคชขึง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงกอแก้ว โคษขึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงไอรินทร์ เชือจีน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เทียมทัด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงจันทร์นภา ทองเภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายจรัสรวี โพธิไทรย์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายธนกฤต ราชฐาาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายปาณัฐ บุทธิจักร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงชนมล วิเศษแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ ยืนยง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายปภิณวิทย์ เกตุขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงจิรัสยา ศรีลาศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีชุบร่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายทัศกรณ์ พิกุลศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายธีรภัทร โคชขึง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายธีรภัทร พิกุลศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายนพฤทธิ

์

ชุ่มมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประทุมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ รุ่งโรจน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ โคสขึง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายพรชัย โคตรสขึง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายพูลทรัพย์ สอนพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายวชิราวุธ คนยืน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงจิราวรรณ พิกุลศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงรสิตา ทะวีทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายศุกลภัทร คนยืน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายสราวุธ ค้ากำไร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงณัฐธิตา สาขะสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๑

นางสาวเย็นนภา พิกุลศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๒

นางสาววีรวรรณ ผลาวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๓

นางสาวเอวิภา แข็งแรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๔

นายศุภกานต์ พิกุลศรี
๑๗/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๕

นางสาวกิตติธร พุทธวรรณ
๒๙/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๖

นางสาวธิดาพร บัพพาน
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๗

นายนิตินันท์ กันหารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงปรัชญา คนไว
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายธเนธ บุรวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายชยพล พันธ์แจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงรุ่งรดา อุณวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ปริปุรณะ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา ซาเสน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงสุชัญญา สกุลไทย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงมนฑิตา สุขลี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุภัสสรา วงค์ตาพรม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายวีระวิทย์
เพ็ญเนตรยอดตรง ๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงศิรินันทญา วงแล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสนทวีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายณัฎฐวิทย์ นานาฤทัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงชาลิสา สกุลไทย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงปยะพร สมวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงจิราพรรณ จันทะสาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ การเนตร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายรัฏภูมิ บุทธิจักร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายเฉลิมลาภ นาโควงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายศุภณัฐ อุดมรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายธนพล สังเกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายธนภัทร สระนาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงมัญฑิรา อินเอียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน รักพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงอริสา มังคัง

่ ่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เข็มเพ็ชร
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายกรวิชญ์ พลแสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายคมกริช ว่องไว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายปรัญชัย กูลจะนุช
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายผดุงศักดิ

์

คำบาง

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายภัทรวิทย์ อ่อนสำอางค์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ อุทาวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายสิรภพ แจ้งดี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ผากา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงกัญญาวดี ผากา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ดาหรา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงจิราภา จันทะโสม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงชลดา ศรีวิชา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมผล
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงนิรชา พันธ์ดวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีวิชา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงปาริษา พรมนอก
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ คนเพียร

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุพิชชา มนแข็ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงอารยา อาจวิชัย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายณัฐพล ภูมิสถาน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีวิชา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงผกามาศ บรรดิษฐ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เบืองบน

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายชนสรณ์ นนท์พันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายปฏิพล หลักทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายธวัชชัย พละวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธนกฤต ศรีวิชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายอนุชา คำลือ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๒
นางสาวสิริกัญจน์ นิติวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๓
นายสมิทธิ

์

ฤทธิวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายกิตติทัต สิงห์แก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายกิตติภัทร บุญเรืองนาม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายการัณยภาส ผาสุกมหาวิโล

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธาราธร เดชเดิม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายปญญากร ศรีสุข

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายพิทักษ์ พงษ์เถือน

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐพล ชาธิพา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายราชประสงค์ ศรีวิชา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายศุภชัย บับพาน

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงจีรนันต์ ยืนยง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงฉันท์ชนก ยืนยง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงมุกจิรา ยืนยง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีสุข

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายวุฒินันท์ ศรีสุข

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายกฤษณะ บุญเรืองนาม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายอภิโชค คล่องแคล้ว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรืองนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงบุษกร พลสีหา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๓
นายภานุมาศ อุปพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ผุยคำสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปภัสรา จันทร์น้อย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ผิวขำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงแพรวา คำนนท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณพัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายสุบิน ฤทธิสิงห์

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอดิศร นามศร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธีรพงษ์ สุขแพง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายกฤตยชญ์ ปรือทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายจตุรานนท์ ชมภูยศ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายธนากิติ

์

บุตรสาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงลลิตา ณ  อุบล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงภัทราพร พรานไพร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา ไชยนา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงอริสา ต่อซอน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงพัสชา ทองบ่อ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสมพร เหมือนนึก

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงนีรชา ชูรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายทศกร ศรีมาตร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ หงส์พิพิธ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายปฐพี วิเศษแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายกิติศักดิ

์

คอกกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายณัฐพัชร์ พาลึก

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายธนภัทร แสงตะวัน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายกันติชา พังทุย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงพีรญา บัวศรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มูลบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายกฤษฤกษ์ ทัศเกษร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธีรภัทร์ โพธิวัน

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุธิตรา คำเสียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายชลชาติ ไชยปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายธีรภัทร บุตรพรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอภิวิชญ์ คำภิระเมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ทวีอภิรดีบุญยิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงธิฆัมพร คำนนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายสนทนา น้อยบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงกฤติน อินธิยาย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สายวรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุทัตตา วงค์สีทา

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงกัลยาณี ชาพิภักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงธัญสิริ พรามสุข

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายอนุวัติ รักพงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนกร เหมกุล

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายนิกลศักดิ

์

คำนนท์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพัชรพล เคนหาญ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายทัศพล ทองบ่อ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา บุญโต

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงชนันพร อำไพพิศ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงชลดา ดีดวงพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงรัชนก ไกรศรี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงวรรวิภา คำนนท์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงวริษา แกวเรือ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แพงอุ่ม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงศิริณัฐชา คำนนท์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสิรินดา ดีดวงพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงไอรดา ไชยจักร์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายนิวัฒน์ คำนนท์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุธีรพัฒนกุล

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายอลงกรณ์ ขวัญเมือง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธีระเดช แกวเรือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายรัฐภูมิ สุธีรพัฒนกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายกฤษฎา ปญญานาม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร พิสิฐศักดิสกุล

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายธวัชชัย ช่างคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายบัณฑิต พันธุมาตร

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายประวิตร บุดดาวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายพีรภัทร ขวัญทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายเมธี สังเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายวัฒนา คำนนท์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายวายุภักณ์ พิสิฐศักดิสกุล

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายวิษณุ ศรีสุข

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โคระกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกรทิพย์ คำไพร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงขวัญจิรา วรรณพัฒน์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงชลทิพย์ ใจเด็จ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงดอกฝาย ดีดวงพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงนิชาภัทร จันทมาศ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ คุณแขวน

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงอมราพร สำราญสุข

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอุมากร พันธุ์พิมพ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายเฉลิม รีฮุง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงสิรินันท์ สันลักษณ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ทับปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

ต้นจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ เชือบัญฑิต

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอินธิรา ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงรมิตา วรรณกาล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุตา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายจักรดุลย์ โพธิวัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายดนัยนพ มาตขาว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายทวีชัย แจ่มสายบัว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงกวิตา เบิกบาน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงกวิตา ผลจันทร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงชนันญา แก้วมานะ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงญาดา สามารถ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงธนภรณ์ แสนสีมนต์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงนิธิกานต์ ผลจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงปราณิตา มันคง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงศิรินธร วงค์แสง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ไกยนาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายสุทธิภัทร คนเพียร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๑ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐพล เสมอจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายสงกรานต์ ทิพย์มะณี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายกิตติกวิน โพธิบูรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

กลินจับจีบ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายณัฐพล ลุนบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายพงศกร ลุนบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คำคูณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงญาดา บุตรนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงทักษิณา แนวจำปา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงนุชนาฎ เทียงผดุง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงปนัดดา จันทวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงพิรดา เสวะนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงพรชิตา ช่างพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงรมย์รุจี จันทร์แย้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงวรพิชชา คำอ้น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล นารี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงศุภัสสร ทุมจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงสาธิกา บุตรพรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงสิริกานต์ สุยคำไฮ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงธิดาพร กุลโพนเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงปยะนุช ชีโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายนนทกร จันทร์เปรมปรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายศรัณย์ แพงนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายอติกันต์ กุลสุวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายธีระพงษ์ ทองงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายธนพนธ์ ผลจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายพลภัทธ โพธิวัน

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายสุทิวัส วารินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายอลงกรณ์ ถานะบำรุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงกรกมล ไหวหากิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสมอจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายพีรวัส กาสี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายพงศธร รัตนศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๒ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายพงศกร สายสินธุ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายภานุวิชญ์ ประกอบสุข
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายวุฒิชัย ลาสาร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายสิทธิกร ภาโสม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงณิชานันท์ พลหาญ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์ นิลปะกะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงชลธิรา มงคลภาส
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุนิษา ไชยสัจ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงกัลยกร บุตรสาร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงปุณยาพร อกอุ่น
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชลวิกา มาลาย

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงศวิตา วงศ์จันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายสุริยะ โพนทัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายรพีภัทร ผ่านแสนเสาร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายพรพนา ทูลฉลอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายปฏิพล ปะวะกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายนครินทร์ ปรือทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ ผะดาเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงศุภากร อ่อนสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงอริสา อนันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายสุขวัชร หอมประพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงศิริพร พุ่มโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงพิยดา เย็นอารมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายปยะพงค์ อุคำ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายธเนศวร ไม้จันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายรพีภาส อุคำ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายณัฐดนัย ไพรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงวรัชยา อุคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงปาลิตา อุคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุกัลยา เชือนิล

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงอลิษา อุคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายอัศวิน การินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงชมพูนุช ไชยมูลมา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไชยแสง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๓ / ๑๐๔

้
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มห ๔๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายสิทธิพร อุคำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อุคำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายณัฏฐพล นาคทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ โสภาเพียร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายเมธัส ปากหวาน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายบรรเจิด ใจทอง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงวันวิสา ลายกลาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายศุภณัฐ มุ่งโนนบ่อ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายชัชวาล สีสุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงวิริยะฉัตร คำแพง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายชาญพิชัย อุคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา

เกียรติไพศาลโสภณ ๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายทินกร บุตรลานช้าง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายณัฐพล โชติประสงค์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายทฤษฎี สันติวงศ์วนิช

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายปฏิภาณ สายโรจน์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายศุภกร สุดาบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายชัดเจน จันทรจำรูญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงมีนา คุณสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ภู่น้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายกฤชธัช มาลาลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายชะโนดม อาจหาญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายธนัชญา สีกระสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายพายุ พิทักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์เทราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงชาลิสา เกาะสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงอาจาริญา บุตรจินดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงภิญญดา นุสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายบดินทร ทุ่งไธสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หารระสาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงนาตญา คนหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงบุศธร โชติมุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงวรนุช โสภิพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงศรัณยา คล่องสืบข่าว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ เมืองโคตร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๔ / ๑๐๔

้
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มห ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีโนรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ นาโสก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายธนภัทร แข็งแรง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายธวัชชัย วังคำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายนวดล เหง้าแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายพิตตินันท์ ศรีตะษะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ เสียงหวาน
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีหาวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายศรัญญ์ คำนนท์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายสันติภพ มังถะชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงชิดชนก แก่นกายศ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงนันทิตา เสียงหวาน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ อุคำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงนฤมล อุคำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อุคำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรัญญา คุณสุทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงอาริษา รูปเรียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงอินทิภา ชัยปญญา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงเกดพิกุล วาป
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงกณกกร จำปา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ หอมบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายปรมี กองศรีมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายภาณุ กลางประพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายศักดิธัช บุญอาจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์ นาโสก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงปยะดา ชูศรีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงรสิตา มังถะชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงวรรณวิสา กิงเกษ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงสุนิตา อุคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีประมาณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายระพีพัฒน์ อุคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา อุคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ นารีนุช
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายจักรินทร์ จันปุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายณัฐพล มำขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๕ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายปฐพี อุคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายวุฒิชัย รูปเรียม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายหัสธพล อุคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายอรรถพล วุฒิพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงกัญญาภัทร รูปเรียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงคีตาญชลี คงรอด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงชฎานันท์ พรประสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๒ เด็กหญิงทิพย์แพรพรรณ

ด้วยโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา รูปเรียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงศิริกัญญา มณีวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงปริยภัทร บับพาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายธีระวัฒน์ พิมพบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายเขมทัต บุญมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายสมเกียรติ แก้วดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายสินทกร อุคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายเสถียรพงค์ แก้วดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายอดิเทพ อุคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายขวัญชัย ศรีวิชา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงวิภาสินี เหง้าแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงสิรีธร แก้วดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายรัตน์กมล สุกาทร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายนราธร จอมเกาะ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายชาญณรงค์ ชืนตา

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงปานประดับ โนนสีราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงจรรยา วงษ์อนันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายวิรภัทร อุคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายวชิรวิทย์ เชือคมตา

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงณิชารัศม์ โรจน์จรัสวุฒิ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา รูปเรียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงชลธิชา กินนะรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงเมลิสา เพชรสังหาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายชิติพัทธ์ ทรงประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายอณวัตร พาลหนอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายทินภัทร์ บับพาน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงธนพร ช้างจูม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายทินกร อาจวิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายภัคพล กฤษณกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนภัทร มานัด

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายพัฒศกร อุคำ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงกัลยา นาโสก

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกนกพร ศิริรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปลิตา นามโคตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา รักบุญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงเอมวิกา กลางประพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายภูธเนศ ประเวทย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายวิชญะ อุคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงพรรณภา คำมุงคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงรัชนี อาจวิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงพิยดา คำนนท์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงพัชราภา ปดโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงกรภัทร์ โมฆาพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ กฤษวี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายธนกร ปญญาทิพย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายธนกร เจริญวัย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายศิรวัฒน์ คำนนท์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายธนชาติ อุปพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ ทังทอง

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ นารีนุช
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวหลวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายกิตติชัย กระจับหอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายเจ้าพระยา อุตลุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงนฤภร คนตรง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายพิชิตชัย ย้อยดวงชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายเจษฎา นารีนุช
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายชาคริต คำนนท์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

กาเผือก
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

คำนนท์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายธนโชติ ตาทิพย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ มีทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายธีระพัฒน์ วนาศรีมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายพีรวัส บุญพราย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายเสกสรร ทีพารัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายอรรถภร หมืนฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงวรกนก สุเววงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงภาวินี คุปต์อารยกุล

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปญญาสัย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนริสรา รัตนศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายเสกสรรค์ จันทะหงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงสุภัทรชา ผลาพล
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายเจฐฎาพร ชาธิพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ ธาดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายธนาพร คำนนท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทโสม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เพ็งวงศา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายกิตติกร ลาภภัทรนันทสิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายจิระชัย มะโยธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายนัทพงค์ คำนนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายภัคธิพงษ์ คำนนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายรุ่งตะวัน ทาคำวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายบูรพา ใจหาญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายกฤษกร ศรีลาลัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงกนกพร พันธ์กว้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงอรลณี จันทรพล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงพรสิตา ถนอมทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงปณิดา มงคล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงทิพปภา ผิวขำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงพนิดตา โคชขึง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงธัญสุดา โคตรคำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงวิชญาดา พันธ์กว้าง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กหญิงวิไลพร อินธิบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายอดิเทพ กลินค้างพลู

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์เปย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงเมษ นวลศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงวนิดา สายสมบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวีรภัทร สุภาพรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ โสภางกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายฐิติวัตฒ์ เลือดใหม่
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ พิกุลศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงจิตรา จิตเมตตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงมนัสวี ปอมหิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุมังเกษตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ กิงศรี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงยุสุตมา จันทร์สุกใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายธราเทพ สุวรรณฉิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายลัทธพล สุพร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายภัทรพล คนซือ

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงพีราดา อัฐนาค
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงปรายทิพย์ บุญทัน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา วันชา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายธัรนันท์ สิทธิ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงนรินทร์ เหมือยประกาย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายยุทธภูมิ ทำทิพย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายพงษ์วารินทร์ โชตะวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงพัชรินดา เชือคำฮด

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายสุรยุทธ ตุนิคง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายพงษ์ศกร เคียมก้อม

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายศิระภัทร แก้วบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงธัญยพร สุวรรณกูฎ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงสิริวัลย์ เชือตาพระ

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงอรอุมา อวนวัง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายทินพัฒน์ สายสมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐญาดา หลาบโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงกัลยา วงศ์ศรีชา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงจิตรกัญญา เชือคำฮด

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงชฏาพร เชือคนแข็ง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงฑิมภ์พร แก้วพิกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ หลาบโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงอรปรียา รอบรู้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายกนกชัย สีพยอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๙ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายคุณานนท์ จันทรเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายจิระวัฒน์ เชือคนแข็ง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธีระเดช เชือคนแข็ง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายณัฐพล เชือคนแข็ง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลถวิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ สุขสบาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายวิทยา สีพยอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายวรโชติ สีพยอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายสุทธิชัย ขันทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชือบุญมี

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายเอกบัณฑิต วิภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีเทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ สีพยอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงนิภา สุขะพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงประลินดา สุขพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายฐิติกุล เชือคำฮด

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายศุภกร พรมพินิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขะพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงจริญญา ปูฝาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุวรรณี พันษร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายนพรัตน์ เชือคนแข็ง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายพรพัฒน์ โพธิกลาง

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ มีเทียง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายคมเดช เชือกะโซ่

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายวัชรไกร เศษบุบผา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายศุภนัฐ เพชรพลอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุษมงคล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายธีรภัทร ชาวปา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายผดุงเกียรติ ชาวปา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายอุทัย ชาวเขา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

มาตจุฬา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายรพีภัทร ตลัสศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยสุทัด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายกรกฏ ศรีลาวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายวัชพล สินปรู
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๐ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายณัฐภัทร เชือคำฮด

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายวิรชัย สิมสิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายสุรทิน ชาวเขา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีทาหาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อุทัยศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงศุภสิทธิ

์

ชาวเขา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงวิภาดา ผ่องแผ้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงวรัญญา ศิริกาญจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงณปภา ชาวดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล สิทธิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสิลินี ข้าตะโปน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงณัฐกาญ ชาวดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงวีรดา ใจมานะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พีณรัฐพงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงพัชนิดา พรมพินิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงจิริญา คำงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายเสกสรรค์ ชาวเขา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงอภิชญา แดงบาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายราเชนทร์ แสนสุริวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายวิศวะ เชือคำฮด

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายชลพัท สายสร้อย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายอนุชา ชาปากดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายกฤติพงค์ ชาวดง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายจักริน สืบสิงห์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงวารีรัตน์ กำหัวเรือ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงธัณวรัตม์ เชือคำฮด

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายศิลา เชือคำฮด

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายพงศ์พิจิตร ทองสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายมโนชา โซ่เมืองแซะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายปฏิวัติ นิลมาตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายไมตรี เชือคำฮด

้

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงรัตติการณ์ อินทร์โพธิสม

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงสิทธิพร โคตรุพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงภัคฤดี แย้มไสย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ เอนกนวล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๑ / ๑๐๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงสุนิสา พานจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายนาวิน แรกชืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงดารินทร์ ชาวเขา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงนิพาดา ชาวดง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายณัฐพล แสนบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายบูรพา บุ่งนาแซง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายตนุภัทร ชาวดง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรือริรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงนันทิยา กัวพิศมัย

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงสิภาพร เชือกระโซ่

้

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

สิทธิ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายนัฐชัย ศรีพยอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงนันทิตา ศรีระโท
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แจนอาษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายกิตติพงค์ คนสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายธเนศ จันทร์ฝาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายนันทชัย นิลมาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายพัทยา เชือคำฮด

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายฐิติภูมิ เถาชารี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หารโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศศิธร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายวิชิต วิทยาพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงธนัชชา ศรีรัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงจริยา ชาวเขา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงธันยา ดอนตะโก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพัสรา ผ่องแผ้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงกันตยา สิทธิ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายนวพล ทองผดุง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายอัสลัน เปาะเยาะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายจรัสกร สายทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน มาตรวิเศษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายณัธวุฒิ ชินบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ วงศ์กระโซ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงพรทิพา วงษ์พิมสร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงชยุดา สมศรี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๒ / ๑๐๔

้
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มห ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงจตุพร แก้วศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายสุรธัส ภูดี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ โนนยะโส
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงประภาพร แก้วสุวรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วสุวรรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายนพดล ไชยเทพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายสิทธิภาคย์ งอยหล้า
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงจิณห์วรา เอกกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงสิริกานต์ แก้วสุวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายเดชพนต์ เงินนาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงสุจิรา ฮาดดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทะวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงทิภานันท์ ภาโนมัย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา ภูดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงชลลดา อัคติ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงเกษมณี ขยอมดอก
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เศิกศิริ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงธนพร พรหมดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ คิดงาม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงกุลธิดา วังทะพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายภานุ อัฐนาค
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายเหมันต์ แก้วสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

สิงนวน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายเกรียงไกร สาริวัล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายรัตภูมิ แก้วน้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายวรชัย เกตแผง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายสุริโย เชือกะโซ่

้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายภาคิน ไชยขันธ์ุ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ภูกิงผา

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงกิตติกา ลินพ่อค้า

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงเขมิกา เชือคำฮด

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงจิราภา เชือคำฮด

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงตรึงกมล หลาบโพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ หอมกลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงศิริณัฏฐา สุเมผา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีปญญา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงสุขสันต์ บุญปากดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา สุริโยทัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงพรจันทร์ ศรีนิล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุมินตรา แคล่วคล่อง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงนัทกานต์ ชาวเขา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงปภาดา สร้อยเสนา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงกนิษฐา โสมแผ้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายชัยพงษ์ พลกล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงวารินรัตน์ อินทลือชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงวิภาวดี ไชยเพ็ชร
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงขวัญข้าว เชือวังคำ

้

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนร่มเกล้า โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายนัฐพงศ์ ลาวงศ์เกิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายธนโชติ เสาร์สูง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เหง้าโอสา

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงนันฐนิยา สุคำภา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๒

นายธวัชชัย โซ่เมืองแซะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายดนัยภัทร ทารักขจัด
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงนาถตยา เชือวังคำ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ วังคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงญาณภา เชือวังคำ

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงนิติรัตน์ จันทะวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา เชือวังคำ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายดนัย เชือคำจันทร์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายนรินทร เชือคำจันทร์

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายพรช มาลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายวัชระ เชือวังคำ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกศรีสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายทินกร เชือคำจันทร์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายโภคิน เชือคำจันทร์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายธนภูมิ แคลลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงปุญญิศา เชือคำจันทร์

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงช่อแก้ว เชือคำจันทร์

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงภัสภรณ์ พ่อชาลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงวรรณนิษา ไชยต้นเทือก

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เชือคำจันทร์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เชือคำจันทร์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายธนพนธ์ แคลลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายไชยพัฒน์ เชือคำจันทร์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายวิศวะ เหง้าโอสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงกุลสตรี ปนมิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงอุมากร สมจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงจันทิรา สีจันดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงฐิติพร สุทธิพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนริศรา เชือคำฮด

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายบัญธิกานต์ ไชยเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายภัทรพล ใอจ้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงณิรฌา จำปา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงสิริยากร เชือคำฮด

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงพนิดา โทนแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงปนัทดา สุขรี

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงชัญญานุช พลศักดิขวา

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายรัฐพงษ์ เชือคำจันทร์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงทัศนีย์ เชือคำจันทร์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุคำภา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงรินรดา พรำพราย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงปภัสสรา ไชยเพชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายทรงยศ ว่องไว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายกวีวัฒน์ คำวิชิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐพล เหง้าโอสา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายบุญประสิทธิ

์

พ่อชาวนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงณภัทร เชือคำฮด

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เชือคำฮด

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายธีรพัท ดีแท้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงพรสินี พิลากรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงไพรินทร์ เชือคำจันทร์

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงรัชฎา เชือคำฮด

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงจอมดาว บุญสามารถ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายธนาธิป หิรัญอธิมาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายทัศน์พล เชือเมืองแสน

้

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายอภิชาติ วงค์กะโซ่
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายพงศธร วงศ์กระโซ่
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายพงศธร ผิวดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายฉลองราช วงค์กระโซ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายสิทธิพล รูปสะอาด

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายภัทรกร แก้วทรายขาว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายนนทวัฒน์ วงศ์กระโซ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วงศ์กะโซ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายอุษมันต์ ปกฤทัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายจิรเมธ วงศ์กระโซ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายวีรภาพ แซ่ลี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายกนกพล วงค์กะโซ่
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายนครินทร์ ขันติยู
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายณัฐพล โสดา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงวิรดา วงค์กระโซ่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงธันยพร วงศ์พนารัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงชลดา วงศ์กระโซ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงศริรัตน์ ทองคำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงธนัดดา วงศ์กะโซ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา โซ่เมืองแซะ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงสิริกร วงค์กระโซ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุชัญญา วงค์กระโซ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา วงค์กระโซ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงอรรัมภา โคตรพรม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงรัตติกาล วงค์กะโซ่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา สะอาดเอียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงนิดา วงค์กระโซ่
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงนันทิดา วงศ์กะโซ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงธันยชนก วงค์กระโซ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงแพรวา สืบสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายปกรณ์ คำมุงคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายวิรวัฒน์ เชือวังคำ

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายปาณุวัฒน์ โยธาโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงทยาวีร์ ปุริตัง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงศรัญญา ศรพรหม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายมงคล วงค์กะโซ่
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายสิงห์ศักดิ

์

วงค์กระโซ่
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายศรายุ พรสมุทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

กลางสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายศิรศักดิ

์

วงค์กระโซ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายธราดล วงศ์กะโซ่
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายพงศ์สัณฑ์ วงค์กระโซ่
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

อู่ภู่
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายจักรพรรณ จอมเกาะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์กระโซ่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายณัฐดนัย วงศ์กะโซ่
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

โซ่เมืองแซะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายนันท์ธวัฒน์ วงค์กระโซ่
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงนันทิดา วงค์กระโซ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงภิรมย์พร คำคนชือ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงนันทิยา วงศ์กะโซ่
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงปรียาภัทร วงศ์กระโซ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงณิชากร วงค์กระโซ่
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงสโรชา วงค์กระโซ่
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร วงศ์กระโซ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงนฤมล ไชยเพชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงปนัดดา รูปงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงปนัดดา โซ่เมืองแซะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์กระโซ่
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงวรัทยา วงค์ฝายแดง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงปณิดา วงค์กระโซ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายธนกร คำมุงคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายมิงขวัญ

่

วงค์กะโซ่
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ นาคมุนี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อังโก๊ะ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขพนัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ สุภาษิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๓ เด็กหญิงหยาดนำทิพย์
ศิริวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

พ่ออามาตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายจารุวัฒน์ วงค์กระโซ่
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายธนัท พรหมวิชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์กลม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

วงศ์กะโซ่
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายณัฐพล วงศ์กะโซ่
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายธวัชชัย เชือคำฮด

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ วงค์กระโซ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ วงค์กระโซ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงรจเรข ภูมิโรจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงค์กระโซ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงดาราวรรณ วงศ์กะโซ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เชือเมืองแสน

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงชลดา วงค์กระโซ่
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงสุธิดา วงค์กระโซ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงอรปรีญา บัวเขียว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงอรจิรา วงศ์กะโซ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงสุธาสินี วงค์กระโซ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ ภิริยารมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปริศนา คำมุงคุณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงนุชรี วงค์กระโซ่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงชมพูนิกธ์ สุขพนัน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสิรินพร ชัยขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ วงค์กระโซ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา หาวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์กระโซ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ใจหาญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นามท้าว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เชือคำฮด

้

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ เชือคำฮด

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายธนารัฐ วงค์กระโซ่
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงอมรรินทร์ โซ่เมืองแซะ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงมานีรัตน์ อินตัน
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงณัชนันต์ คุณยัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงภาพิมล วงค์กระโซ่
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงจิตรลดา ไกยลุ่น

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายสรยุทธ คนหาร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงวรรณนภา ส่วนบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงธาริณี คนหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงชนิตา มัฆะเนมี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายกันตภณ คำมุงคุณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายรวิพล วงค์กระโซ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

วงศ์กะโซ่
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงอารยา ยูโซ๊ะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายภูมินทร์ พ่ออามาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายอนุชา วรรณา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงนภิสา สุขรี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายทนัญชัย คล่องแคล่ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายพีระพล สีดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ภูสะตัง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายฉัตรดนัย ตาลเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายปรเมศว์ ทองหลาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายวชิระศักดิ

์

แก้วดี ๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายธนโชติ วังกะฮาต
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายสถาพร แสนสุภา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายอติพร ตุ้มแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายคฑากร สาธุชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายอนุรักษ์ หาลิพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายเถลิงรัฐ นันตระกูล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงสิริญญา เรืองสาย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงวรรณสา เพชรเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงเขมิกา กำไรทอง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา พระรับรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์โสภา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปุยฝาย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองผลา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงเกวริน ตะวังทัน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีโยหะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายทรงภพ แซ่โซ้ง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณกูฏ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงวริศรา สุระนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงอริศรา กุลอัก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ มูลไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงเขมิกา อุ่นชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายวรชัย ภู่วิเศษ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายปองคุณ นารี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายอดิศร อาทิตย์ตัง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายณัฐธเนศ ศรีสร้อย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุวรรณา ดอนสนธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงนัชชา เชียงขันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสงงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงขวัญชนก ไฝชอบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงสุภัสสร กาวสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีสร้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงปพิชชา วงพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงกาญจนา ตะวังทัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงนริสสรา ผาระกัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงพิมลพา บริบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงนงนภัส สีดาน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายคิมขวัญ สิงนาครอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายพชร ปนะกาเส
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายตรีกวินท์ นันทะแพง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงสรัลชนา ผาสุวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายเอกกวี ว่องไว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายณัฐพล ว่องไว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร โสภาวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิง่่ฐิติมา

่

หงษ์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายสุปญญา เรืองมงคลเลิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำมุงคุณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายฉัตรมงคล เนียมสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายนราธิป เขจรลาภ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายวัชระ พันธ์สถิตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายธนกฤต เฮมกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพัชรพล ระงับโรค

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายอนุชา ว่องไว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงณิชกานต์ วงค์ขวาหูม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงสุชานรี ว่องไว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ชูอารมณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงรัชณี ว่องไว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงปริศนา สุขสนิท
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงมลฤดี ปานทะเล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายพีรพล สมสาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายณัฐดนัย ว่องไว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายเสกสรรค์ ปูกระสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ญธิสาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายนพภมร พวยกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงณฐพรรณ ศรล้อม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงจิรัชญา ทิพย์บุญผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงปนัดดา ว่องไว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายเอกชัย วงษ์พล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำมุงคุณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอนุรักษ์ พันนุมาตย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงศิริวิมล ชูอารมณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายโยธิน ชมลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หงษ์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๒

นางสาววิยะดา โพธิชัย

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายสิริกร เมืองโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายปยะชาติ ใจช่วง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายศุภวัฒน์ ใจช่วง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายวีรวัฒน์ โพธิสาขา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายอนุชิต ใจสุข
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองชุม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายทนัธ บุญพยนต์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายคฑาวุธ น้อยแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงนุชรา ใจช่วง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงณัฐธิชา กุลสุทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายนครินทร์ ใจช่วง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เมืองโคตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงวรัญยา ใจช่วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ เมืองโคตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงวรนุช รอดมีผล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายชิตติพล มุขงามดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายธวัชชัย แย้มกลิน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายพาโชค ใจช่วง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงนภาวรรณ ใจช่วง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายวนิรุจน์ อยู่ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายธนันธร หลงมีวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายวิชญ์พล มัดทองหลาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายรัชพล เมืองโคตร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายณัฏฐนันท์ นาเสงียม

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายวิชา ใจช่วง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ชูแสง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายกฤติเดช โฉมเฉลา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงอุมาพร เมืองโคตร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงอทิตยา เมืองโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงกุลจิรา เมืองโคตร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงนิภัทรฌา เมืองโคตร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงสรารัตน์ อมศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ เมืองโคตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงนันทิชา เมืองโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมืองโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงธัญชนก ทีรัก

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงณฐพร เมืองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงพิชญาภา ณ  จำปาศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงมนีกานต์ สุขเอิบ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองโคตร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายยุรภัทร ทีฆายุพรรค
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายพัฒนากร แก่นจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายทัตทน จรูญโรจน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายประธิว นาคสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายธนกฤต จรพิษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายมงคล เมืองโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายเกรียงไกร แข็งแรง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายภาคภูมิ ดวงทาทอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายทวีโชค จันทร์เสงียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายธนันธร วังคะฮาต
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เวชกามา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

เมืองโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ เมืองโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงสบันงา เมืองโคตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงนภาพร ลอดเส
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา กุลสุทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงสุภัสสรา เมืองโคตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ขนอม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ หาญมนตรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เมืองโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายกริษษิพัฒน์ เมืองโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงปทุมทิพย์ เวชกามา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

ว่องไว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายศตวรรษ กุลสุทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายชนัญชัย กุลสุทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รูปดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีสาพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กุลสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงอภิษฎา วิเศษหวาน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงเจษฎาพร กุลสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายชนะชัย ใจสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงนำฝน ใจช่วง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงณัฐิดา ใจช่วง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุภาเฮือง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายปยะวัฒน์ เมืองโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงโสรยา แสนวิเศษ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงชนิดาภา ไชยโคตร

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายณัฐกร ศรีชัยมูล
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายธีระพล พงษ์พิลา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายวุฒิชัย มีสัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายกฤษณา โทนทา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ พละพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายเอกกมล พาลึก
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงขวัญชนก ว่องไว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายรัฐฐะ โพธิแหม

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายประเสริฐโชค ยืนยง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เมืองโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กรุงแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงสุจิรา ว่องไว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงฟาใส ใจช่วง

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงพัณณิตา เมืองโคตร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายรัชพล พาลึก

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณปภา เมืองโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงชญาดา โมรานอก

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองวรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายฐิติวุฒิ ฉำเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงพิญญ์ธิชา บางทราย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงชนกสุดา สิมพร
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา ทองมหา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงสฐิตา อัคศรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ดงพระจันทร์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายภัทรพงษ์ อาณัติ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายณัฐภัทร โพธิไทรย์

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงณัฐชฎา จันทโคตร
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายเจษฎา ทวีโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ทวีโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายอรรถพร พระสาวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงจิตรจริญญา ซอมขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายพนมกานต์ บางทราย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายปณณวรรธ โทนทา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายพงศกร อรรคศรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายศุภณัฐ ทาทอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายอานนท์ สีด้วง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงจุฑามณี ฟกจัตุรัส
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ทีสุกะ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงนิรมล พันจีบ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๔ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงวิสสุตา แก้วมาลา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ อินปาว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงอริสา ใจช่วง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายธีรภัทร คงเพ็ชร์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สิงห์งอย

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงนิมนวล

่

เสนาคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงอัจฉรา คุณทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายกฤษฏา ทองจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ สายสุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายธนาพล อนาบาล
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ บางทราย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายธนศักดิ

์

มูลพรม
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายนพณัฐ คำสีทา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายภีรพล เพ็ญเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงศาลา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายนภัสพงษ์ พาลึก
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงกนกขวัญ สุเววงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงฐิตาสิริ อินปาว
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงอนันตญา คงลำซำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงมิงมุกดา

่

บุญมีมาก
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธวัชชัย จันปุม

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายธีรยุทธ พาลึก
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จำป
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงธนิษฐา อินคำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายธนกฤต โคตรลือไชย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายวชิรวิทย์ สุเววงค์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายณภัทร ศรีประสงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายวกร นครลำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายสันติสุข มินิพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายอนุเชษฐ์ อนุสนธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กกเปลือย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ โฉมเฉลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงเปมิกา คำพิลา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายบุณพจน์ สิงห์ซอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายโชคอนันต์ ปททุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๕ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายบูรพา ทวีโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงลักขณาวดี โล่ห์คำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงแก้วลดา บางทราย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงสุนิสา ทองพัว

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงธนันญา อิมสมบัติ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงยุวดี ต้นภูมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงอรรัมภา บุญมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายเอกราช บุญทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายกนกพล เมืองโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายกิตติพศ ใจช่วง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายจีรวัตร เมืองโคตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คำมุงคุณ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายดนัย ใจช่วง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ กัณหา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายสุริยะ เมืองโคตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงปรางทิพย์ บัวระภา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงธนพร เมืองโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายอิทธิชัย มัลละยัติ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงกัณฐิกา ใจสุข
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงพิชชาภา ทองมหา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ใจช่วง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ โฉมเฉลา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงวัชรีย์ แดงสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ใจสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงปนัดดา อุทปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงกุลนัท เทสันตะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงอาจาริยา เมืองโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายธีระพล ไวว่อง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงพัชริดา พรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงสุชัญญา สายสนุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ เมืองโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายจิรวัฒณ์ สมรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายฐนกร เมืองโคตร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายลัญจกร มนต์นามอญ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงนุชศาสิริ เมืองโคตร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายภาคิน พิกุลศรี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงนฤมล รูปงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ เคนตรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายอัษฎายุธ รูปดี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๖ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กุลสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงชาลิสา โถตันคำ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงบุญญิสา ศรีประสงค์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๐๙ เด็กหญิงประภัสสรณ์ โพธิจันดี

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงวรัญญา พาลึก

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงนนทิชา จันทโคตร

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงบุญสิตา ปญญา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงดวงฤทัย ใจสุข

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ เมืองโคตร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายธนโชติ คำลือชัย

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายวรัญู จันทร์เคน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายพสุธร บางทราย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายนิรวิทย์ พ่อกว้าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีชมภู

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายธนดล ใจสุข

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงจิราภา ทองผา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุ่เสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงพรไพริน รูปดี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ เมืองโคตร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายศราวุฒ ทองจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หาบุตร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายกิตติธัช เมืองโคตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายพงศกร ใจสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงศศิประภา จุลมุสิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงณัฐชา ใจช่วง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา ใจช่วง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสุชล เสริมนอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายปรเมศวร์ เมืองโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๗ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายชิดพล ประกอบสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายเมฆา แสนสุภา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายชญานนท์ ใจช่วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงณัฐสุดา ทองจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ใจสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายณัฐพร เอียงงูเหลือม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายเดโชพล รูปดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายธนิทศักดิ

์

ใจสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงวนิดา สองเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธนกร พิพย์ประทุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงอารีญา ใจสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายนพเก้า พาลึก

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายอภินันท์ ฤทธิเสมอ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายธวัชชัย ใจสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงจุดารัตน์ ทวีโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายชวิน พรมภา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายอาณุพงษ์ พาลึก

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายจักรินทร์ ใจช่วง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายจักรินทร์ สุพรรณเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐพล พาลึก

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายนัทธพงศ์ พาลึก

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายพิตตินันท์ รูปดี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายณัชพล เอติรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญเสริม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา รูปดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงอันธิกา ปตชาติ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายศุภวัฒน์ วาป

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงเกวรินทร์ ปญญาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายณัฐศราวุฒ แสนอุบล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงจีรภา ชุมพลภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายยงเกียรติ ถินรัตน์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายชินกร กองมณี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงพรรณพร ญาติบำรุ่ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายธนโชติ บุญกล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายธีรพล ลีทน

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายทนิวัฒน์ พรมโสภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายถิรวุฒิ รูปดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายศิวกร ใจสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายดิศรณ์ ตราราชเสนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสิงหา ภูมรินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก่นจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมสุรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ ทำมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงนันทิยา บุญวาล

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายธีระมนต์ รุ่งโรจน์ธวัชกิจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงวรรณรดา โฉมเฉลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศุวาธิณี พลสูงเนิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองโคตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายสุนัน ตันหารัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายศิริวัฒน์ หลงมีวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มีชัยชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๖
นายทวีศักดิ

์

ใจช่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๗
นายปยะพงษ์ กุลสุทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๘
นางสาวสายนำทิพย์ แสงกาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๘๙
นางสาวเอมวิภา ราชปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ดอนมืด

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวพิรดา ว่องไว

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๒
นายปฏิพล ศีรษะภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๓
นายอภิวัฒน์ จงนิรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวอโณทัย ว่องไว

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๕
นายศุภฤกษ์ สาธุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๖
นางสาวอัมพร โพธิสาขา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๗
นางสาวมุกมณีวรรณ เมืองโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๘
นางสาวอารยา เมืองโคตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๖๐/๓๐๙๙ นางสาวพิชญาเพ็ญศิริ
จันทร์แจ่ม  กศน.อำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายกฤตภัทร กลางประพันธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายกิจชัย วังวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองเฟอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายปราการ อุทัย

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายพิชาญศักดิ

์

น้อยทรง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายพัชนพงศ์ กลางประพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายภูมินทร์ กุโบลา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายธนกฤษ วิเศษศรี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงกมลชนก คล่องดี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงขวัญมุกดา ผาจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงเขมิกา โคสาสุ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงจรรยากร จันปุม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงจิณัฐตา ปททุม
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงปญญดา บุรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงวรรณลดา ปททุม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ไตรยวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงศิริกรรณ์ญา ศรีสุข

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา อาจวิชัย
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปททุม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายเจคจิรายุ สปลแมน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงรสธร หนองสูง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ อาจวิชัย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงกวิสรา น้อยทรง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ โคสาสุ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายธนพนธ์ ถาวโรทิพย์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงวริศรา คลังวิเชียร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงกานต์นิธิ สุขสุนทรีย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงสุภาวิตา กลางประพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายปวรปรัชญ์ สวัสดิวงศ์ชัย

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ พิมพ์เสน่ห์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงนำหนึง

่

เสียงหวาน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงสายธาร กะทะมุกดา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายเทพสถิตย์ สารีศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงกัญจนาพร พงษ์มา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงพลอยชมพู แสนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงรุ่งดารญา มูลสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงศิรินิลตา สุพร
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายนิติภูมิ ผ่องแผ้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายเชิดชูเกียรติ ปททุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงญาณิศา เชียงแข็ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายธรณ์เทพ นามเหลา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงพรปภา คณนิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงโชติติกานต์ นามเหลา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายชนะชัย ศรีโยหะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายณัชพล แสนสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายณัฐดนัย จันปุม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ เมืองฮาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายดลรที แก่นจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายทศวรรษ ราชชมภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายธนากร คำบุ่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายรัชโยธิน จ๋ายเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายอรรถเชษ แข็งแรง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงเกษรา วังคะฮาต

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงจิรชยา จันทราโคตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงนิพัทชา พลวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงพรหมพร กลางประพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงพิยดา จำปา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงรัตนากร พุทธเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงลลิดา วังหมืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงวิชญาดา แสนขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงศลินา บัวหลวง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไกรเพ็ชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายตรีภพ ทองดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ รัตนวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายอนาวิล เสียงเย็น
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คนคล่อง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงจณิสตา สุวรรณไตรย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงจิรัฐิกร พรมพรรณา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงชุติมา แสนโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงแพรวา ภารจำรอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุพรรณโมกข์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายธนบดี จันปุม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายธนบดี เพชรแสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายธีรเดช โพธิจินดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายปองกานต์ กิจพฤกษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายรุณชัย ปททุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายศักดิรินทร์

์

กาทำมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายโสภณวิชญ์ แสนสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายอนุพงษ์ ใจตรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายอรรคเดช อุคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปททุม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงรสริน ราชิวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ พันนุช
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภู่ธูป
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ พันวอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ อาจวิชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงจิดาภา โคสาสุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงนฤมล จันทะเลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงอาภัสรา พุทธจักร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายเอนก ศิริกาล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอารยา น้อยทรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายเจษฎาพร รัศมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงกวินณา วังวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรียาภัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผ่องแผ้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงเข็มอัปสร อุทัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงจิณิศา ปททุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงชารินีย์ วิเศษศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงญาณิดา เถาว์ชารี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญกุศล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ พันธง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงทิฐินันท์ บุญรักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายไทซอน ทองมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายนนทวัฒน์ อาจวิชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายนฤเบศ แสนสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงนลินรัตน์ อาจวิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงปภัสร วิเศษศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายประกาศิต โคสาสุ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายปะการัง เสียงหวาน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายปณณวัตน์ สวัสดิวงศ์ชัย

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายปุณยวัจน์ แสนโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงภัทธีมา สุวรรณไตรย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ วังคะฮาต
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงมนัสชญา สุวรรณไตรย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ แสนสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงวริศรา น้อยทรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายวัฒนธรรม เชียงดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงอภิชญา ลาภามาตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๘

นายอภิชาติ รัตนเนตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงอาภาศิริ คนซือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายอิทธิพล สุวรรณไตรย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงอิศริยากร วงศ์ษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงปฑิตตา ปททุม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายจรรยาวัฒน์ จันจี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๕

นายจิรวัฒน์ แสนโสม
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผิวคำสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายณัฐนนท์ อาจวิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๘

นายธนกร จันปุม
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายนคริน อุปญญ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายปทฐกฤษฏิ

์

ปททุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายพิไชย วงศ์กิตติธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายพีระพัฒน์ มหาอุป

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงภัทรียา อาจวิชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงวรนุช โคตรศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายวรรธนะ หนองสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายศราวุธ เสียงหวาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๗

นางสาวสุดารัตน์ ห้องแซง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายอภินันท์ จิตไทย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงวรรณวิภา สมสวย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงรัตนา จำปา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงนิรชา จันปุม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๒

นายบุญฤทธิ

์

แสนโสม
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงอรัญญ่า แสนสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงอุบลรัตน์ บุษราคัม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๕

นางสาวพรพนา สะตะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๖

นางสาวกรณัฐ สุวรรณไตรย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๗

นางสาวจินตนา ณ  บัณฑิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๘

นางสาวชนากานต์ สุวรรณพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๔๙

นายพีรภัทร อุปญญ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวรินรดา แสนโสม

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๑

นางสาวอารียา แสนโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๒

นางสาวอรอนงค์ คนคล่อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย สมสวย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ ปททุม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายระพีพัฒน์ นามประมา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายปรมินทร์ พลนิกร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายพลากร สุวรรณไตรย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายฐีรวัฒน์ สุวรรณไตรย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายสรายุทธ พันเจาะ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายภาสกร ปททุม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงไพริน ศิริสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ปททุม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงเกวลิน อายุวัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงเกสร สุภาพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงพัชราภา คนซือ

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วังคะฮาต
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายทัตเทพ ใจแสน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายสมยศ อาจวิชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายประเสริฐ สีลาหอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ชุ่มมงคล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญชัยรุ่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายรัตนพล พุทธขิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายฐิติกร ปททุม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายนวพล น้อยทรง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สมสวย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงมนทิราภรณ์ อุทัย

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงวาสิทฐี น้อยทรง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายวัชรพล กุลวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายธีระเดช ปททุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คำอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายภูวดล แดนค้างพลู
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ นันทราช
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายสุรชัย ผ่องแผ้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงชลดา อุทัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงฐิดาภา อุทัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณไตรย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ จิตไทย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ปททุม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ พิลา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายสิทธิภาคย์ เสม็ดดี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงออฤทัย วังคะฮาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช แสนโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงอรวี ศรีจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงศุภกัญญา ปททุม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา น้อยทรง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายกฤษดาพร ปนะโต
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายนิวิฐ วังคะฮาต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงนิภาพร สว่างแสน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายภูวนันท์ ปททุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายณัฐสพล ปททุม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายกิตติพิชญ์ ปททุม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายสุทธิเทพ จันทะคุณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายสุรพงษ์ ปททุม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงศิริประภา อาจวิชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงกังวาล ปททุม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กว้างสวาสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสันติ ปททุม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายวีรภัทร กันทวิชยานนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงฐิติพร ขำแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายวัชรพล ไตรยวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายภูวดล สิทธิดุลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายพิษณุพงษ์ กลางนุรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายณัฐนาวิน ลาดประมา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงวิจิตตรา กลางประพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงชฎาพร สุนทรส
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงพรรนิภา นครไทย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงกฤษติญา ต้นจันดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายนัฐวุฒิ บุรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายวิฤทธิพล

์

ฉิมมากรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายศราวุฒิ อาจวิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายพิชิตพล นครไทย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงธัญศิริ ปททุม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงปริชญา แก้วศรีนวม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงยศวดี ปททุม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์แสน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายธารทอง แก้วชัยยะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์สระพัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายรัตนกรณ์ อาจวิชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ แสนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายจารุทรรคน์ ศรีจันทร์หล้า

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายเดชพนต์ น้อยทรงค์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายชญานนท์ ทองคำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงกัญญา วัชรเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงขวัญธิดา เรืองแสน
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงศิรประภา ตราชืนต้อง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เทียงกินรี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายพัชรเทพ สุภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายพิสิษฐ์ธัช กลางประพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายกฤษฎา หนองสูง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงศดานันท์ ชินโคตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ไตรยวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายอนันตชัย ไตรยวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายอิศวะ นครไทย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายธนาทร วงษ์พันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายนวพล สุดหล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายนฤชา แฝงเวียง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายพชร อาจวิชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายวรัญู วิเศษศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายสรสิช แสนโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายอัฉริยะ อาจวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงกนกนภา อาจวิชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ อาจวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงจันจิรา วังวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงทิพวรรณ กาละนาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงพรสุดา ทองเปลว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา บุรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ไตรยวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายยุทธพงษ์ แสนสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายอาทิตย์ศักดิ

์

ศรีสุภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายก้องภพ กลางประพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ อาจวิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายภัทราวุธ ภูเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๔

นางสาวเกศรินทร์ โพธิราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๕

นายวศิน ผิวโพนม่วง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๖

นางสาวอวัสดา ไตรยวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๗

นางสาวศิริพรรณ มหาวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงนิภารัตน์ รัตนวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงพิณนภา ผิวขำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เถาพุทธา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงอัญชลี คำสีทา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุพร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงธัญญาชนก คล่องแคล่ว

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงอารยา รัตนวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์สิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงอิสริยาห์ วรรณญาติ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ ศักดิวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงภณิดา แก้วเนตร
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายปริชญ์ ชนะพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ภาคภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงนันธิดา สุขรี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงจินตนา ทะไครกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายณภัทร แก้วดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายอมรินทร์ รัตนวงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สุแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงสุธิดา นามบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายวรรณพนธ์ สมตน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๘๙ เด็กชายวิสุทธิกษัตริณ์

์

สีดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายสัมฤทธิ

์

บุญศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายสุรชัย จันทร์ลำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายอานัส เสมเหลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร คนแคล่ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงชลิตา สีดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงธัญพิชชา พลวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงวันวิษา คนคล่อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงสุวิสา ขันแข็ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงเหมยฟา โคตรสุโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงอารียา สุขรี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงณัฐสุดา กงซุย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ชาวนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๒
นายชัยภิวัฒน์ อรรคศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๓
นายวัชรพงษ์ สุหญ้านาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๔
นายวัชระพล คนหาญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายอัครินทร์ คนคล่อง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๖
นายจิรศักดิ

์

คนคล่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๗
นางสาวจันทนา เชือคำฮด

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๘
นางสาวสุพรรณฉัตร สุทธิโอภาส

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงมัทนา สุวรรณไตรย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงณัฐณิฌา แสนโสม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แสนโสม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ แสนโสม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายณัฐชพงษ์ คนซือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายอภิรากร สุวรรณไตรย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายอัครวิชญ์ เวฬุวนารักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ แสนโสม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงกมลชนก กุลวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงทัภษพร ดามณี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงสิดาพร เมืองแทน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายชนะชัย แสนโสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายอัครพล เวฬุวนารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงกฤติมา หาญจริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายโกเมศพร วังคะฮาต
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงจริยา อุปญญ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ โคตมาต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา อุปญญ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงชฎาภา ศรีสุพรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงชมพูนุท เสียงลำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ ผิวขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงณริศสา ผิวขำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายณัฐภัทร เขียวอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงดรุณี จูมแพง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายธนกร บุญอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลเชดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายธีรพัทธ์ ผิวขำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงปารณีย์ วังคะฮาต
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วังคะฮาต
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายภรวัตร นนท์ชี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงภัชราพร ร่มศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายรชานนท์ อุปญญ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ บับพาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผิวผ่อง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงสวรรมุกดา ปุณขัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายอธิป สุวรรณศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนสุภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงอรวี บรรจง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงอริศรา สุวรรณไตรย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงกัลยกร ชำนาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงชลิดา ผิวขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงฐานิกา กล้าหาญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงดวงฤดี คงดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายธนกร ภูติวัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สลางสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงนิมลภัทร เสียงลำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายปณณธร กุลวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายภาณุพัฒน์ เสียงลำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงวรัชญา คำยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายวิทวัส สุวรรณไตรย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงสุวิมล เสียงลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผิวขำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายอรรถชัย บรรจง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงอรวรา อุปญญ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงอัจจิมา ผิวขำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายอัศวิน อุปญญ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เสียงลำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายกิตติชัย เสียงลำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายไกรวิชญ์ คำสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายคฑาวุฒิ ผิวขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายจักรพรรณ จันทร์แดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๐ เด็กหญิงจันทร์จิราพร
จากผา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายจิรกิตต์ วังคะฮาต
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายเดชดำรง วงษ์สุวรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงถาวรีย์ นพชัยเตชากิตติ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายธนดล สุวรรณไตรย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายธาวิน เสียงลำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายพัทรพล อุปญญ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายพันธการณ์ คุณล้าน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ แสนโสม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงภานุชนารถ สุระเสียง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายรัฐสภา สุวรรรพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ สุดสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายวุฒิโชค สว่างวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อัฐนาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ สิทธิเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายอัฐพล นาโพธิตอง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายอัศดาพร กุลวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงอาลิสา สุวรรณไตรย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายเอกพจน์ บับพาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายชาคริต ประดับจิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงธนัชพร แสนโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณไตรย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายภูรินท์ อ่อนสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายวีรพงษ์ อุปญญ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายอวิรุทธ์ เสียงลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณไตรย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายชนาธิป ผิวขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายพงศธร ทิพย์มนตรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายธวัชชัย บุตรดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายปุรชัย สุวรรณไตรย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๑
นายวันชัย หินอ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๒
นางสาวนันทิยา สุภาพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๓
นางสาวพินนิกา สุภาพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๔
นางสาวนงลักษณ์ ศรีสุภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๕
นางสาวนฤมล ศรีสุภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๖
นางสาวปณกรณ์ จูมแพง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๗
นายศราวุฒิ โทวาท

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐวุธ ธรรมประสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายธนาวุธ สลางสิงห์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายธีรพงค์ เสียงลำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายภูมินทร์ วังโคตรแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายสราวุฒิ ห้วยทราย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายสิริพน งามสมพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สลางสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสียงลำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๖ เด็กหญิงจันทร์นภาศิริ
ปากหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงณัฐชา ห้วยทราย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงธันยนันท์ บัวเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงปนิตตา สมตน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงปณิตา คนซือ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงพีรดา สลางสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงศุภัชญา เสียงลำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงอิศราภรณ์ พุทโมกข์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายณัฐพงค์ เอียมสอาด

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายธงชัย ชูนาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ ปากหวาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายนพนิรันดร์ ศรีหาวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายปรเมศร์ เบญมาตย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพินิจ สุวรรณมงคล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายภานุมาส เบ็ญมาตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายมหาลาภ ปากหวาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายมานุเชษฐ์ สลางสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สลางสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงฐิตาพร อำไพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงนฤมล วงค์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงมนธิดา โยธะวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงรจนา บุตรลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงลินลณี เสียงลำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวิภาดา สลางสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปากหวาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงศศิพร เสียงหวาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงสัญญารักษ์ ปากหวาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงโสภิตตา ประนอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

สาฤษี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ห้วยทราย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายณัฐกิจ กลางประพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายณรงค์ คนเพียร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีท้าว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายเอกพล ผ่องทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ โง่นหงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายประภวิษณุ์ รูปสวย
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายธนพล สุวรรณพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายศิวภัทร์ อาจดวงดี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายสุริยวงค์ คงมาก
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายฑีฆายุ เจริญชีพ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายสุรเดช นาโสก
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายภีมภิภัทร ภูมิลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงกชพร นาโสก

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงพิชนก นาโสก
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงสายทิพย์ นาโสก
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาโสก

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงญาณิศา ใจมนต์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงธัญเรศ แสงกล้า
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงวรัทยา จอมคำสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ผากา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงรินรดา นาโสก
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงกิณรนันท์ สีหไตร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงเปญญาภา ชืนอารมย์

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงรัชนีกร ภูมิลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองออน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงชิดชนก กองเกศใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงณัฐชา โยธานารถ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงอินทิรา นาโสก
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชาวเขา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงปริยาภรณ์ นาโสก
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงจรัญพร นาโสก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงวรรณภา แก้วดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงอะมันดา โสมจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงเบญจมาศ อุคำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงนรีกานต์ นาโสก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายเนติณฐกานต์ นาโสก

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงอาภัสรา บับพาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๕ เด็กชายชาญหาญเพชร
คนเพียร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กชายธีรวัตร นาโสก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

นาโสก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายรดิศ มีหินกอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายชัยเชษฐ์ ไชยโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์
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้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายกฤษกร คำมุงคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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