
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒,๐๒๖ คน ขาดสอบ ๖๐๘ คน คงสอบ ๑,๔๑๘ คน สอบได้ ๖๗๒ คน สอบตก ๗๔๖ คน (๔๗.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา โตมสันเทียะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงจุไรรัตน์ บำรุงตา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายชนะชัย ตะสอน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงธนัญญา บากระโทก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ พลสงคราม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุขรี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายภาสกร สุขรี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงมินธิทรา ประกอบทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศิรินทร์ญา ดวงพรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงสุภาวิตา สุพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เสียงใหญ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงอริศรา ภูมิลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงธนิยา จันทรสาขา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงนิลาวัณล์ แม่นมัน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงประภามาศ โทนแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา กอนเกิด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิจิตรา มงคลเกตุ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงศรัญญา สุพร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายศรัญู รัตนวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงยาหยี ภูมลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นายพงษ์พรรณ สุพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวเจนจิรา สุกใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวเนตรนภา สุพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาวชลธิชา สุพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายพงศภัทร รัตนวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายเจษฎา นวพาณิชย์เจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายเสกสรรค์ แสนสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ชมพูแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๐ เด็กหญิงพลอยพรรณา
สุพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายไพโรจน์ ภูมิลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงอรปรียา ภาคภูมิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาวจันทร์ฑิพร เขียวขำ

๑๒/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวจุติรานี อินทรพรหมมา

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นายชัยวุฒิ วิชัยโย

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นายพนมพร คำสีทา

๑๐/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิลา

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นางแสงมณี อยู่พุก

๒๘/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงคณิศรา สุวรรณคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงภัคทรานิษฐ์ พิสุทธิเสรีวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกรรตนา พิกุลศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธีระศักดิ ผากา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงมิงขวัญ แก้วภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิริประภา บุตรวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงปริญา ศรีวิชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงภัคจีรา โยธาราช

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายจิระศักดิ คำทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงชนิตา ไชยสัจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงฐิตาภา หอมสะอาด

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ ใจสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงวิชุดา ศรีสวาท

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงนันธิยารัตน์ ศรีสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจุฑาวดี เรืองวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงภัทรศิริ วาป

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงมุทิตา ภูมิลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวอัฏษรา ห้องแซง

๒๓/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นางลอน จันทากูด

๐๓/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวนาตยา วงค์กระโซ่

๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นางดวงใจ วรสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นางสาววิไลพร ธรรมวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นางสาวรัศมี ศรีเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นายสุวัฒน์ ดีปญญา

๐๗/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นายเกือกูล

้

ไพจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๔
นายรัชต์ธร บัน

๐๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๕
นายจักรพงษ์ ทาคำห่อ

๑๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๖
นายสนัน

่

แก้วดี
๒๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นายสุชาติ ตระกูลศักดิศรี

์

๒๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นายติม ธงเสินไช

๐๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นางสาวชลิตา นารีนุช

๒๐/๐๖/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงจุรีลักษณ์ ไชยยายงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงชนุการต์ สุวรรณศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงชลันดา สุวรรณศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงทิชากร สุวรรณศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพรรณิภา ดีดวงพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ วัฒนะธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงพิยะดา สุวรรณศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงภนัสวรรณ ศรีวิชา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีวิชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีวิชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงวรรณภา สุวรรณศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุภัทรา สุวรรณศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุภาพ พาดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายอภิวัฒน์ บุตทศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอัญชลี ศรีโยหะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงอาภาพร คำโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายเจษฎา กุลวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงแพรวพราว ชาธิพา

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวศิวพร มุ่งหมาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นางสาวเมฑิตา อัญฤาชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพัชรา มายาสัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงวิรชา พัชรใหม่สิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงดวงฤทัย ประหยัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ ดินวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงธนิดา โฆตมัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันอุด

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงนุชจรี จันกง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงปริชาติ พังคี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงปยธิดา คำจิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภามา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงพีรดา โพติยะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันกง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงวิสุดา ชาลี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศิริประภา เพ็ชคง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงกฤษณา ศรีลาฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงนภาทิพย์ สิงธิมาตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงนันทนา แก่นจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายปรีชา ภาคภูมิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงปลิตา มงคลสุภา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิณรัตน์ โสมศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงพิมวิลัย อังคะณา

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงศศิธร ครุธอุดทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงอาภารัตน์ ศรีลาฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงเปรมวดี แข่งขัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๔

นายผดุงศักดิ

์

ทองชุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๕

นายพรสว่าง เขจรวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๖

นายภูวดล รูปสอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๗

นางสาววิลัยลักษณ์ ภูมลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๘

นางสาวสุรัสสา พามา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวอนัญพร กาบบัวทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวอริศรา ชาลือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๑

นายอดิศักดิ

์

แสงวิไล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๒

นายโยธิน ภูมลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวสถิตย์ภรณ์ สุกใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ คนเพียร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงมุฑิตรา นาโสก
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรณณี ศรีทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมืองโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงเก็จมณี อัคศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี ฉันทิกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงนำทิพย์ อุทาวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงนภาพร สุรศร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงนิศรินทร์ ดีดวงพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงประภาพร ผากา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงลอองฟอง บัวแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงอรนุช ดีดวงพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงนัฒพร เหมจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงนิราวรรณ ศรีรงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงปยชาติ โคตรสขึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงระพีพรรณ คนไว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๐
นายวิโรจน์ ดีดวงพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๑

นายนครินทร์ ธนพุทธิวิโรจน์
๐๒/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๒

นางบัวบาน เชือหาญ

้

๐๗/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงปยธิดา ทองผา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงวาร์คิมห์ ทองผา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงนุชจิรา ติยะโคตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงปราณี แข็งแรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายพิทยา อ่อนสมสอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงพิมวิไล พ่อสียา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายไพลิน แสนจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงจุรีมาศ แข็งแรง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงชลธิชา แข็งแรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงยิงรัก

่

อามาตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงรสสุพร ยืนยง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงศรัญญ่า ยืนยง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา มโนศิลป
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา ไชยยายงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๗

นายกฤษดา แสงสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๘

นางสาววาธิณี เมืองโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงพิรญา คนหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายอภิปุริส สุวรรณพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายชัยมุกดา รัตนวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงธริศรา รูปเหมาะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขรี

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงปณิดา สุขรี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายพัชรพงษ์ สุพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงพันธ์หยก คนหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงมนิดา พรสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงรัชชประภา พลชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงวนิตา พันธ์นา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงสิรินยา ชมภูทีป
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงสุทธดา ทะไครกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงอจิรภาส์ คล่องแคล่ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา ช่อมาลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายนลธวัฒน์ ปากหวาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงพัชรา อินไชยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๗๙

นางสาววิภาพร ห้วยทราย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาวสุกัญญา สมตน

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๑

นายสุทธิชัย สลางสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๒

นางสาวอาภาพร เบญมาตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๓

นางสาวชณัฐชา สมตน
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๔

นายชินวัตร ห้วยทราย
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๕

นางสาวชุดาภา สลางสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๖

นางสาวนริศรา กลางประพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๗

นางสาวนิภารัต ปากหวาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๘

นายภาคภูมิ วังโคตรแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๘๙

นายศักรินทร์ สลางสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นายสุริยา อุปญญ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๑

นางสาวอริสรา สลางสิงห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๒

นายอัครพล สลางสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๓

นายทศพร ห้วยทราย
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๔

นายพิพัฒน์พล ห้วยทราย
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๕

นางสาววิลาสินี บุรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๖

นางสาวสุทธิดา ปากหวาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๗

นางสาวอิสรา เกลียวงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงพรรณพิรัตน์ คนเพียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายกิตติพล กุลวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงขวัญสุดา วังคะฮาต

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงจิราพัชร วิสุเวส

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายชนชล ชาวนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงนทพร ศรีชนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงบุษยมาส รูปเหมาะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงปยวรรณ คล่องดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรรณวษา ไชยประเทศ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพิสุทธิ

์

แซ่ลี

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงภัชราวดี บัวสด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงรุจิรา สีเทา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงวณิชยา ยืนยัง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงศิรินธร สมศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อาจหาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายสิทธิพร มาศขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงสุทธนุช คนเพียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงสุรธิตา มหาอุป
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงสุวิมล ยืนยัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงหฤทัย ผิวผ่อง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมหานิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงเนตรชนก เหนือพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปญญาบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายไพรวัลย์ รูปเหมาะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๒

นางสาวกัญญารักษ์ อาจหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ คนเพียร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๔

นางสาวชวัลนุช เมืองโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

วงค์โหง่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๖

นางสาวนัฐกานต์ สิงหาทิพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๗

นางสาวบุษบา บรรจง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๘

นางสาวพณิดา สีดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๒๙

นางสาวพรรณิภา บับพาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาวฟาใหม่ ศรีสร้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๑ นางสาวรักษ์ธิดาภัณฑ์
คล่องแคล่ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๒

นายฤทธิพร คนขยัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๓

นางสาววรางคณา คล่องแคล่ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๔

นางสาวศิริพร บรรจง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๕

นางสาวศิริวรรณ ภูมิลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวอรัณญา มิกราช
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๗

นายอาภากร ภูมิลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๘

นางสาวเปรมปรีดา ใจบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๓๙

นางสาวกุลิสรา เสียงลำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวขนิษฐา คนหมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๑

นางสาวชนม์นิภา สีหมากเปยม
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๒

นายชลชาติ ศรีหาวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๓

นายธีระพันธ์ โคตรพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๔

นางสาวนิภา รัตนวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๕

นายปยพงษ์ คนเพียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๖

นางสาวพัชรินทร์ คนคล่อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๗
นางสาวพิมพ์ชฎาภร หมอกวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๘

นางสาวพิราวรรณ ภูมิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๔๙

นายรชต วิริยะภิรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางสาววนิดา คนยืน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๑

นางสาววัลชิรา กลันมา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๒

นางสาววิภาพร อาจหาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๓

นางสาววิลาสินี คำหาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๔

นายสุรเดช ไชยฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีบุรมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๖

นายกีรติกานต์ เสียงเสนาะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๗

นางสาวจารุวรรณ พะนะขันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๘

นางสาวจิรานุช บรรจง
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๕๙

นายชินดนัย วิริยะภิรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นายนราธร คนหมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๑

นางสาวนัดรากร เชือบริหาร

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๒

นางสาวปนิตา เสียงเพราะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๓

นางสาวพรชิตา เชือคำฮด

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวพลอยไพลิน เสียงเพราะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๕

นางสาวภัสจิรา จันทร์โพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๖

นางสาววิภาดา อินแจ้
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๗

นางสาวสุนิสา สิงห์ขันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๘

นางสาวสุพรรษา น้อยสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๖๙

นางสาวสุพัสตรา รัตนวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวสโรชา โลกานัง

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๑

นางสาวเบญจมาศ รูปเหมาะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พะยอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายณัลทวัฒน์ รัตนวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงวรสุดา คูณขอนยาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงอาภัสศร รัตนวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงไอริณ คุ้มทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๗

นางพรทิพา ศรีสุภา
๑๕/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีจรัส
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงนัจนันท์ นางาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงสิริกร สิงธงยาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๑

นายประเสริฐ พลสงคราม
๑๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคตรสุโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงจุฑาณัฐ โคตรสุโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงธนพร อาจหาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายวีรภัทร สุพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายสัจจะ ผิวผ่อง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงสุธิตา คนคล่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงสุนิษา คนคล่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์น้อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายพงศธร ศรีสร้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายพรชัย ยืนยัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงพัฒนวดี ประวันตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ วราพุฒิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายภูธรินทร์ กาฬเนตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายวีรภัทร อาจหาญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงสุนารี คนขยัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงกมลชนก ประดับพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายกิติชัย ฟุงเจริญกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ โคตรสุโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงธวัลหทัย วังคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายรามณรงค์ สาลีแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นายพัฒนพงษ์ ทรงคาศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาววันเพ็ญ พลวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวภีรดา ยืนยัง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นายวุฒิพงษ์ คนขยัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นายสราวุฒิ คนขยัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวสุธิศา ยืนยัง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวอรญา คนคล่อง

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาวอารีย์ลักษณ์ สมัทโพง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาวจีนันดา โคตรสขึง

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงปยพร อ่อนศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงสุจิรา คนขยัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายกิตติธัช สุพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายปฐมพร เสียงเสนาะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายมงคล สีดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายขุมทรัพย์ ยืนยัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายปรีชา โกสาพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายวัชรพล คนขยัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายอนุศิษฎ์ คนขยัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายอริศักดิ

์

จุ้ยหมืนไวย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายเจษฎา สุขเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงอินธิรา สุพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คนเพียร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา บุญคง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายสุระสิทธิ

์

จันปุม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีวิชา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา ทองมี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงมณฑิตา ศรีสร้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงเนตรนพัฒน์ เพชรโต

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา คนขยัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ศิลพูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายพนิตพงษ์ ศรีมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายวงศกร สุขรี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายวันเฉลิม คนหาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายวุฒิชัย ผิวผ่อง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โคตรพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา รูปเหมาะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายธวัชชัย ศรีหาวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายธีระภัทร์ รูปเหมาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงนำฝน ศรีหาวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายพาคิน พลวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายรติพงษ์ ศรีหาวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงสุฑารัตน์ คนหมัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงสุดาวดี ขำคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยหงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ รูปเหมาะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงภัชราพร นามวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุสภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสรัญญา รูปสอาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายอธิป กึนรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงอมลวรรณ อรรคฮาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงอินธิรา อาจหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงอุมาวดี ขำคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายวัฒนานันต์ นามใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายอรรถโกวิท ผิวเหลือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงจิดาภา บุสหงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ โคตรสขึง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายบุญมี พรหมเสนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงยุวธิดา อาริยะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงนิชานาถ พรหมเสนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงนำฝน ซาผู

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงลลิชญา ทองหนัก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงสิริญากรณ์ คนยืน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา พรหมเสนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายโสพิพัสตร์ พรหมเสนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๘

นางศศิมากาญน์ ศรีลาศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรหมเสนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยืนยง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงพรประภา สมทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายปกฤตินันท์ พิกุลศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงณัฐรดา ซาเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ พรมงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๑ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ซาเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายนฤพนธ์ ยืนยง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ซาเสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงพรทิพย์ โอภาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงพัชนี ซาเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายภัคพงษ์ กมลรักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงวาเลนี สุวรรณเสมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายสรนนท์ เชือคำฮด

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายอนุพงศ์ ซาเสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงอรพี ซาเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงเกศกนก ซาเสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ซาเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายปรีดา ซาเสน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงลลิดา ซาเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงศิราวรรณ ซาเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสราสิญา อรมาตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี บุทธิจักร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุทธิจักร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงชมพู่ ยืนยง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงชลิตา เพียรภูเขา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงศรวณีย์ เกษี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายสิทธิเดช โคชขึง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงชลิตา สาลิง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช โคตรสขึง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงพิยดา กำมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพิรญา พิกุลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวรรัตน์ ยืนยง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงศุลีพร ซาเสน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายอนุวัฒน์ พิกุลศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นายธวัชชัย ยืนยง

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นางสาววิกานต์ดา พิกุลศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นายสุทธิราช พิกุลศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นายณัฐพงษ์ หาผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๘
นายธนากร โคตรสขึง

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๔๐๙
นายพิชิตชัย พิกุลศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๒ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกชกร อุทธศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงกนกพร โพธิไทรย์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงกัณฐิกา ยืนยง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงจรัสพร ปาวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อุทธศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงชณิดา กุลนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายชนินทร์ บุญสิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ทองพัว

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงณัชชาวดี ปญญาสาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงนัทธกานต์ คนเพียร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงนันทพร บุทธิจักร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช อุทธศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายปุณยวีร์ ดวงชาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายพรสวรรค์ แสงเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงพัธราวดี อุทธศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายพีรพัฒ อินพรมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีลาศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายภัทรพล โสเสมอ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงภาวิณี พรมรุ่งโรจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายยศภัทร สันติภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อินทร์พรหมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายวิศวชิต วิสาธรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายศาสตราพงษ์ ร่วมทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

ซามงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงสวภัทร ไชยช่วย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีสำอาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายโชคทวี บุทธิจักร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุพร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงอนุธิดา ศรีวิชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงอรปรียา ดาหรา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธรรมทัต เจริญสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิไล คนเพียร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงแพรไหม เอียมอิม

่ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เริมเสริมสุข

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายอภิชาติ ศรีสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงศิยามล คนเพียร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๖

นางสาวพรญาณี โสดาวัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๗

นายวัชระ ผากา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ยะมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงจิตรดา บุญทวี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงจิราพร ผิวขำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ยืนยง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายวัฒพล เดชเดิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทับทิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงสุขปราณี เดชเดิม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายสุธี ศรีสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายกรัณฑ์ติยศ แก้วศรีนวม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองบ่อ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา บุญทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงถาวรีย์ ธนะฉันท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายธนกร ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายธนภัทร ไขแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ อรัญมิง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงนฤมล ชารีหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายบัณฑิต ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงบุษบา โภคทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญกัณฑ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายมงคล ปรือทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายวิศัลย์ แสวงหา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายศุภวัฒน์ บุญกัณฑ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงอณัฐชา กอทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงอรปรีญา สุขบัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๓

นางสาวเกวรินทร์ รูปไข่
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงเฟองฟา เขียวขำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายจารุดล ทิวาพัด
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายธวัชชัย อรัญมิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ ขัมภรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายวีระเดช ปรือทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ สิงหา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงคีตภัทร นามสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายพงษ์ดนัย ดีดวงพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงพัชรี ยอดรัก
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสิริกร วาป
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงแพรว แจ้งกิจจา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายกตัญู สีสุตา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายนนทกร สันลักษณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายปพน ปรือทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายพรเทพ เชือทอง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๘๙

นางสาวกัลยา อยู่สุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นายกิตติศักดิ

์

สามารถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูกลิน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๒

นายชัยมงคล จารุสานต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๓

นางสาวบุษบา ธิอ้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๔

นายพรเทพฤทธิ

์

หว่านทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๕

นางสาวพิมชนันท์ มูลแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๖

นางสาวภาวดี อยู่สุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๗

นางสาวลันทม

่

พันไชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๘

นางสาววันดี ดีดวงพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๔๙๙

นางสาวสุนันทา สิงหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๐
นางสาวอรัญญา บุญเคล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๑
นางสาวเกศวิถี วายโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวกาญจนา ขันติจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวภัทรา มหิศยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางจิราพร จันทบาล

๐๘/๐๑/๒๕๑๐
โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นางสาวทิพยประภา จันดี

๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางพรมณี พันธ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นางลลดา อินทร์สด

๐๑/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทำนุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดีดวงพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงนริศรา คำนนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงภทรพรรณ อุดมเดช

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายรวิสุต จำปา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายวราเทพ คำนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายอนุชา คาถา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓

วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงอรประวีณา พันธุมาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายโสธร คำนนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงกิงกมล

่

คำนนท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงจิราพร มุทาพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ อินเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงปราณี สีสุตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงพัชริดา แผนสุพัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ดีดวงพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เชือทอง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายวรวุฒิ มุทาพร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายวิศรุต ไตรยวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ดีดวงพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายสุทธิภัทร กันหาลึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงสโรชา เผ่าพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายอภินันท์ จันทร์ดำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงอรสา แสงอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ วรรณพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายเดชาธร สังเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายโชคชัย นามศร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงพรรณนิภา ปะวะกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สียางนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทาสีเสียด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงธัญรดา ศรีวิชา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงรดามณี ผ่องแผ้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวิไลพร ภาสดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงศิริวาลย์ มานะพระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายอดิศร ผลกอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดโนนเจริญ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงนำค้าง อุคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายสิทธิกร อุคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงอรนิดา อุคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายทรงวุฒิ ยอดนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๖ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายอภิชาติ เฟองน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ หารโสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงนิภาพร แรกชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงรสริน วะลัยใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงสุวิมล เชือคำฮด

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงจันทรัช ศรีหาพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงอัญชนา คำมุงคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุคำภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงพิมรดา เหง้าโอสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงศิลารัตน์ เชือคำจันทร์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายนราธิป สุคำภา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงนุชธิดา โสภาษี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงโสรยา เหง้าโอสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ พุกอุบล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายอมรินทร์ บุญคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงกัลญาพร คำมุงคุณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงชลธิตา หวายเหลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงวัลยา โคตรพรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โคตรพรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายทะนง คำโยธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงอรปรียา โคตรพรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายพีรดนย์ ต่อมดวงแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ผุดสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมเสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงเมทินี ทวีโคตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บางทราย
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ปญญาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๗

นางสาวปวีนัด เมืองโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๘

นางสาวอมรรัตน์ ใจตรง
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๗๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุเผือก
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๐
นางสาวชรินรัตน์ วงค์ประพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๑

นางสาวชไมพร เข็มสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๒

นางสาวทัศนวรรณ เมืองโคตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายศุภษร ศรีหนองคุ้ม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๔

นางสาวสุกัญญา กลำผัก
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๗ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๕

นายอภิวัฒน์ สีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๖

นางสาวอวัชฎา เมืองโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๗

นายเนติพงษ์ อนันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๘

นางสาววรัญญา นิลภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๘๙

นางสาวอารยา ใจสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวเยาวลักษณ์ ใจสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงพนิตา มังคะเล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายรุ่งกาญจน์ เมรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงอภิชญา วงค์นารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายกฤษฎา นครชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยคำภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ศิริชัยวัฒนกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพิมพา ทัพอุดม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงละอองดาว ชมแช่ม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา อุคำพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพิชิตชัย คนซือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ นันทราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ปตถาทุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงชฎาพร พันผิว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐิยา ปททุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงธนพร ดีรอด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงธิญาดา วังวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงวันวิสา จันราตรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุภัสสร ไตรบุตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายอนุชา น้อยทรง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงนราทิพย์ น้อยทรง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงสุธิดา พันผิว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อุทัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงภัคจิรา แสนโคตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงเยาวภา ไชยเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงพัชณิตา สุคำภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงนรีรัตน์ เชือวังคำ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ วงค์สินไชย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๖๕๙/๐๖๑๙

นางสาวชลดา เชือคำฮด

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวธิดาพร พ่อชาวนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๑

นางสาวบัวทอง เชือคำจันทร์

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๒

นางสาวอรนภา เชือคำจันทร์

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายธีรพล เชือคำฮด

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ เชือคำจันทร์

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เชือคำจันทร์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๖ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
เชือคำจันทร์

้

๒๒/๑๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงพิมพิไล สุคำภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงมาลัยพร สุคำภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงสุมิตรา เชือคำฮด

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอนงค์นาฎ เชือคำจันทร์

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงอภิญญา เชือคำฮด

้

๐๓/๑๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๒

นายคำแถน สุคำภา
๐๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๓

นางสาวโสภิดา เชือคำจันทร์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายกฤษฎา แสงวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายทวีป สุทธิพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ฟกสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือคำจันทร์

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงเกตุวดี พ่อค้าช้าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงเกศราพร ผิวขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายจักรพงษ์ ปญญาวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๑

นางสาวชญานิษฐ์ สุคำภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายต้นตการณ์ มะโนชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๔

นางสาวธัญญารัตน์ เชือวังคำ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายบูรพา เชือคำฮด

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงพรชิตา เหง้าโฮสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงสาลิกา เชือคำฮด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงขวัญแก้ว โต้สาลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายสิทธิชัย บุรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ ปททุม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายพงศกร อินอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายนรินทร์ทิพย์ บรรเทิง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงทัศน์วรรณ พุทธเสน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงนุชดาภรณ์ แสนโสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๙ / ๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๕

นางสาวพนิดา จำปา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๖

นายวงศธร นามเหลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๗

นายสิทธิกร แสนสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงพิชชาภา ปททุม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ โต้สาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายพันธุ์เทวนพ เมาขุนทด

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายชนินทร์ ไตรยวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงปญญดา ปททุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายพชร สุนทะรส
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายวัชร อาจวิชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายศตวรรษ ชินโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายศราวุธ วังวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายสวิตต์ ไตรยวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๘

นางสาวธิดาทิพย์ บรรจง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ อาจวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวสุนิตา ไตรยวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๗๑

นางสาวชลธิชา อาจวิชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๖๕๙/๐๖๗๒

นายพีระพงษ์ สุพรรณโมก
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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