
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔,๒๑๖ คน ขาดสอบ ๑,๒๗๑ คน คงสอบ ๒,๙๔๕ คน สอบได้ ๑,๔๒๗ คน สอบตก ๑,๕๑๘ คน (๔๘.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ กลินบัว

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงนันทภัค มงคลกาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๔ เด็กหญิงประกายดาว ภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงพัชรี ศรีมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายฤทธิรงค์ รัตนพานิช

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สร้อยทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุธิดา จูมครอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงอติพร แก้วรัก

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกฤษณา ตรงเทียง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงชนัฐพร ภูมลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวรัชนีวรรณ สุพร

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นางสาวศิริรัตน์ สุพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวศิโรรัตน์ สุพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวทัดดาว อนุอัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวนิภาพร คล่องแคล่ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวสุพัตรา สุพร

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ พันธุกาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายวัชรากร สุพร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงศิริธรณ์ บัวหาร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิริญา สีนอร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงชาลิสา สุ่มมาตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงณกุลกานต์ รัชอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๔ เด็กหญิงปณิฏฐานันท์
พันธ์คูณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกมลชนก หงษ์สุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงภัทรดา ไชยายงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงศุภักษร มุกดาหาร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นางสาวฐิติพรรณ นมวดี

๒๙/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นางสาวรัตติกาล นกเผือก

๑๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นางสาวมณีวรรณ ยนสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นางสาวธัญญาทิพย์ เมืองโคตร

๓๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นางสาวฟาริดา ไชยชุม

๒๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๓
นางสาวธวัลรัตน์ กะนุวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นางคนึงนิด สอนศาลา

๐๘/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๕
นางสาวมณีวร เตโช

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นางขนิษฐา ปุยวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นางสาวทิพย์มะณี ศิริเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นางสาวนิตยา ฉะอ้อน

๒๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นางสาวบุษบง รัตนวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นางสาวบัวบาน ปจจารี

๑๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นางหวัด ศรีพิทักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นางชนากานต์ ศรีลาศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นางอน เชียวชาญ

่

๐๘/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นางสุภาภรณ์ อารมสาวะ

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวอำไพ พิมรส

๑๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นางพรสวรรค์ ภูศรีดาว

๐๕/๐๕/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นางสิริรัตน์ โมลาแสง

๑๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นางสาวบุญส่ง สีวิไช

๐๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๔๙
นางสาวนิกร เนามะณี

๐๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นางสาวถนัดพร นนทะเวช

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นายภคิน บุทธิจักร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นายสันติสุข มีบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นายธนกร สองเมือง

๒๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นายสุวิทย์ จันทรา

๒๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นายอภิเศก ใจตรง

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นายจตุชัย โสภา

๒๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นายนิวัฒน์ กิจจารักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นายอุทัย ตุไตรา

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นายประสิทธิ

์

แข็งแรง
๐๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นายคำพันธุ์ ภูผา

๒๔/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายวรวุฒิ พ่อสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายกฤษฎา สุ่มมาตย์

๐๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายแสน ประชุมเหล็ก

๑๐/๐๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายวุฒิไกร ไชยสุข

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นายปรีชา นาคพรม

๐๙/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นายชัยกร ราชิวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นายลานิน ชาวเขา

๓๑/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นายสมานมิตร คล่องแคล้ว

๒๕/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นายเทิดพงษ์ มิตรสีดา

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงจ๊อกกี

้

กันละยานี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายชาติชาย คำโยธา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพลอยนพัชร์ สุพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายพิพัฒน์ กาหาวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงวริศรา พ่อเพียงโคตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงศตพร สีสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงขวัญจิรา บุตรพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจินตนา แสนราษฎร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงชนิตรา ทวีโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายทินกร คำขัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายธนกฤต สีดาบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายพันธวัช คำปาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงมีนา เหมแดง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายสุทธิพล คำปาน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุภัทรา คำสีทา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจิรัชญา ทองผา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงจิราวรรณ สีนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ โทนทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงณิชวดี เชือหนองใฮ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงธนัชญา นาเมืองรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธีรเทพ คำปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายนิธิชัย วรพิมพ์รัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

เมืองโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายวโรดม สุริยา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายศรัณยู สังข์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสิริยากร พูลผล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุนารี สุขเกษม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วังคะฮาต

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงอรวรรณ สังคะลุน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขาหลวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายเจนณรงศ์ ศรีประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายกลวัชร คำขันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณฤดี มณีสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐตินี คำปน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธารเพชร คำปน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวสด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองแถม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงปณณธร กล้าหาญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายพงศกร แสงสะอาด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คำแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวิราศิณี แข็งแรง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศรีเฉลียว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายสิทธิชัย พะสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำกรฤาชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงอริสา สุดเต้
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงนุชวรา คำโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ เพชรรังษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายภูวนาท มีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายสายชล สาธรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์ศรีทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเม็ก วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชาธิพา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงดวงฤดี เทียงท้าว

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงพัชราวดี ชาธิพา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงอารยา ศรีวิชา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ชาธิพา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาธิพา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงปานตะวัน ชาธิพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ใจกล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงสุนันทา ชาธิพา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงเฌอมาลย์ ดาราจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๔๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศิริวิภา อุระ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงดวงธิดา แสนสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงนิตยา มูลพรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญมามี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายรพีภัทร ดีดวงพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายเกริกพล แก่นวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายสันติภาพ ขันแข็ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงกันยายน ต้นโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายคงพันธ์ โคชขึง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงฐิติมา วรจิตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณัฐริชา ภิรมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงบุษบา ราชิวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายปริยัติ ผากา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงวันวิสา เศษประโคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงศรุตา ผากา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา เหมะธุลิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงสิริยากร เทพสุริย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงหงษ์ฟา คำนนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๘

นางสาวอาริตา คนเพียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๔๙

นางสาวจุฑามาศ ประวาศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นางสาวสิริรัตน์ วงศ์ศรีทา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงอรอุมา สุกใส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันรอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายดาวรุ่ง รูปสอาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงพรระวี ชาลือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทากูด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี มงคลสุภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ กลำจิต
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายศราธรณ์ แก่นวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงศิรินภา นวนกึน

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายสุภัทร มงคลสุภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงช่อผกา อินธิราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปดตาชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงนันทพร สุพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงศิรประภา สิงห์ศร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงสุภาพร หอมผกา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงจุฑาวดี โล่ห์คำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายณิชานนท์ บัวละคร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันรอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงนิราวรรณ ศรีลาฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงรัตนาพร สุพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงวนิดา ภาคภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายอภิเศษฐ์ ศิริกาล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงอินทิรา ทองจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงมารียะฮ์ ดาวาเซาะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตรงเทียง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช ผสมศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายนพรัตน์ สีสัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงปณิตรา ภูมิลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพงษ์ธิรัตน์ พันอุด

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายพิชิตชัย ภูมิลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายวรพงศ์ นาโสก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายสิริรัฐ ภูมิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายออมสิน ทองผา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ภูมิลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ มันสา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงชยุดา ยืนยัง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงช่อผกา ลำเลิศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายดนุพร ภูมลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงทัณฑิกา อำพันธ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายธันวา พรรที

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายพงศ์ศธร ศรีสาพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายพัฒพล ลำเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีหาวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายภูริภัทร บุญโม๊ะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สิงห์ศร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ คนเพียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลำเลิศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูมลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศิริอับสร คำลือชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุชญา ประหยัด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายอภิชาติ คล่องดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอรนงค์ ยศศรียา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงชุฎาภรณ์ พลมาตย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทนสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีลาฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายนิรพัฒน์ พรรณา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายประวิทย์ พรรณา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายวัฒนะ ภูมลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายวุธพงษ์ ดีดวงพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายจักรกฤษ ศรีบุรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงณหทัย คำปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงพัชรี เวียงชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงพรธิตรา จันสด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงรัชดา ทองกาล
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยรัตน์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายวุฒิชัย มูลพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงกัณยาวีร์ ทองมหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงธิมาพร สูญฤทธิ

์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงปาริชาต อรรคศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายสุชาครีย์ ของเมืองพรวน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คำพ้อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงจตุพร ปตะฝาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายอะโนไทย เนาคำแพง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงชนิตรา เนาคำแพง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ หอมพันธ์นา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายภาคิน มูลพรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงมุกดา ทวีโคตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวัชรากร มงคลสุภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงสุนิสา ยวงใย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงธนัชพร ภาคี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงปยมาวดี ภาคี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงพรธิดา เนาคำแพง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายพัชรพล เคนตรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายเจษฎา พรมจารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา เทียงธรรม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ทำนาสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงพิฌา พิกุลศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา วรรณพัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงกัญกร อุปญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงมาลินี ดีดวงพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุขสมกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงค์ชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงสุนิสา อุคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายไพบูลย์ ดีดวงพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คนเพียร

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รุ่งโรจน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงภณิดา ดีดวงพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายยุทธนา ผากา

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดีดวงพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

หนองแคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองเภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ โคสขึง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงชลธิดา บุญพานึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงฐิตินันต์ แข็งแรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงอรทัย โคสขึง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงอัมพิกา พิกุลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงอารียาภรณ์ ทองผุย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โคชขึง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงคัฐศวรรณ แข็งแรง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงจริญญา แข็งแรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วกำไร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายทัศน์พล แสนลี

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงธีราพร ช่างพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายพลวัตร ผาอุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายษมานันท์ คำจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมันตะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายสุภัทร แข็งแรง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แข็งแรง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา กิงเกษ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คำภูผง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงนภาพร กงนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงพิลาวรรณ โสมาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ คนหาญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชราลิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายรุจนภัทร พรมมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายกิตติชัย พันธ์หมุด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงชนาภัทร พลสงคราม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๑ เด็กหญิงฎาริญทร์รัตณ์
สุพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงณรรฒทริก วาป

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงถนอมพรรณ ปญชา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงทัศนีย์ ภูมิลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงทีปกา งามมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายธนพร อุระ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญชูช่วย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายธีรวัฒน์ คำมุงคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายบวร อุระ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงบุญญาภา กอจันทึก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายวรวิทย์ คนดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงวรารัตน์ คนดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงวิจิตรา อุระ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงอทิตยา รอบคอบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงอารยา อำกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงกชกร ชาธิพา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ผาเหลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายทศพร ภูมิลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงพรภิมล ยืนยัง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงฤดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงอวัสดา ฤทธิวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงเมธิตรา จำปา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายนนทกร บับพาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงบุษกร บับพาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงภัครวดี บับพาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา มณีวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงศุภัทรตรา มาตย์คำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หงษ์สีทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพรชิตา พรมยาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงนันทนา รูปดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๑

นางสาววนิดา พันธุพาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๒

นางสาวระพีพรรณ สีจันดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๓

นายนิเทศก์ บุญทอง
๒๕/๐๑/๒๕๐๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๔

นางมิตอารีย์ สุวรรณไตรย์
๐๕/๐๖/๒๕๐๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๕

นางสาวดวงหทัย สุวรรณศรี
๓๐/๐๘/๒๕๑๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๖

นางสาวนุศราภรณ์ รงค์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๑๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๗

นางสาววราภรณ์ สิทธิเดช
๒๓/๐๓/๒๕๓๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๘

นางสาวโสภานนท์ ปททุม
๑๓/๐๕/๒๕๒๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๑๙

นายสมศักดิ

์

ทศศะ
๓๐/๐๗/๒๕๒๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๐
นางสาวธัญฑลักษณ์ สุพรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๑

นายบุญเพ็ง ศิริกาล
๑๕/๑๐/๒๕๒๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๒

นายนาราวิชญ์ คนเพียร
๑๙/๐๑/๒๕๓๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๓

นางสุดาวัลย์ คนเพียร
๒๔/๐๘/๒๕๒๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๔

นางวารุณี ทองมหา
๐๒/๐๕/๒๕๒๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๕

นายสุพันธ์ ไชยบัน
๐๓/๐๓/๒๕๒๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๖

นางสาวสุนีรัตน์ ปตถาทุม
๒๗/๐๖/๒๕๒๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๗

นางนิภาภรณ์ หล้าสุดตา
๑๐/๐๕/๒๕๑๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๘

นางสาวพรทิพย์ บัวพรม
๒๘/๐๔/๒๕๐๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๒๙

นางสาวมีนา อักษร
๐๒/๐๓/๒๕๑๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๐
นางนุชนาถ ขันแข็ง

๒๐/๑๑/๒๕๑๖

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๑

นางสมใจ โคตรสขึง
๐๒/๑๐/๒๕๑๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๒

นายประมวล แสนโสม
๑๒/๐๑/๒๕๐๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๓

นางสาวสินศรี ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๔/๒๕๐๕

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๔

นางอรชร แสนวิเศษ
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๕

นางอรพิน บุตรนาม
๑๙/๐๘/๒๕๑๗

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๖

นายปญญา แก้ววงค์ศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๓๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๗

นางสาวรวิพร ศรีวะวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๘

นางสาวฐิติรัตน์ แสนประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๓๙

นางสาวนิตยา คำโยธา
๑๘/๐๖/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๐
นางสาวอัญชลี กาเผือก

๐๓/๑๑/๒๕๓๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๑

นางสาวชลิตา ไชยวุฒิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๒

นางสาวสสินิภา ธนสุขิฏกุล
๑๖/๐๓/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๓

นางลิดาภรณ์ ไชยายงค์

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๔

นายนนทนันท์
ประทีป ณ ถลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๕

นายกฤษณะ แข็งแรง
๐๗/๐๔/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๖

นายปริญญา เสือจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๗

นางสาววารุณี รักการ

๒๕/๑๑/๒๕๑๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๘

นางสาวอารียา สายไทย
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงญาราภรณ์ พิละมาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพรปรียา ปุญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงนิธินาถ อาจหาญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงพัชริญาพร บุญทน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงวัลย์วิลัย พ่อขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายจรูญเกียรติ รัตนวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงกนกพร ยังประสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงกฤตยา สุขสูงเนิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายกฤติพงษ์ ยืนยัง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายกฤษฎา คนเพียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายกวีกร อาจวิชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายกิตติพัศ เสนาธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายครูเขต นามบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายจักรพงษ์ โสนายะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คนหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำปุย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีบุรมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงฉันทิกา ผิวขำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายชยธร อาจวิชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงชยานันท์ แก้วศรีนวม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ฉันผ่อง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายชาญยุทธ พิมพ์ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายชานนท์ ใจยะมี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงช่อผกา วรรณะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงฐปนีย์ ยืนยัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงณัฐชา อนุทุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ รูปคม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายณัฐพล รูปงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายณัฐพล วินธิมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญนก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โตฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงธารารัตน์ เอียมเมียน

่ ้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ พวงมาลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายธีรภัทร คล่องดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายธีระวัฒน์ อันอามาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายปรเมษฐ์ สงครามศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงปานตะวัน สร้อยคำหลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงปาริชาต กาญจันดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงปาลิตา รูปเหมาะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงพัชราวดี คำสอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายพัทธนันท์ พุทธรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ หรันจันทึก

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ฉันผ่อง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายพีระพล อาจหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีหาวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายภัทรพล รัชอินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงภัทรพิมล รอบคอบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายภีรทัช ศรีแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ พุ่มเฉลิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงภูษิตา คนหมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายมานิตร คนหมัน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงมินตรา รัชอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายยุทธนา วังอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงรัชนีกร ดวงแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงรุจจิฬา บุษบา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มงคลชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายวรภัทร บับพาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แพทย์ไชโย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงวัชรพร คนตรง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงวิจิตตรา ศรีทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ คล่องแคล่ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงศิรินภา อาจหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายศุภกร ปจจัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายศุภกร สมศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายศุภฤกษ์ สามะโน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงศุภัชญา สุวรรณมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายสวิตต์ ทิพย์มณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสิริยากร ปทธบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงสิลิกร ชัยมงคล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ภูมิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ ชอบสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาติอดุลย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงอรจิรา รัตนวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายอัครพล นามบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรชนากร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายอานนท์ รอบคอบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายเจตน์รณกฤต ใจสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายเจษฎากร แก้วดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายเจษฎากรณ์ ยืนยัง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงเบญจพร แก้วดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงแพรวา ทิพย์วรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงไอรดา ขำคม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงกชกร คล่องแคล่ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายกิตติ พยอม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายกิตติชัย สร้อยคำหลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อยู่อุ่นพะเนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายก้องเกียรติ สุพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

แก้วดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ โคตะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายนภดล ชมภูทีป

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายนวพล ชมภูทีป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงนาริน สุพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงพณิดา สุพร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายพัฒนา จันปุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายพันฤทธิ

์

คล่องแคล่ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงฟาร์ริดา พลจ่า
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงภัทรภร สุพร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงยลดา ยืนนาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายรพีภัทร คนตรง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายรังสรรค์ รัตนวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายวรายุทธ แทนหาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายวายุ ใจบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงเปรมิกา ปนะถา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงอัญชิสา รักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายเกริกณรงค์ สอนไสย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายสรสิช พยอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงสายรุ้ง สลางสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จำปา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายวรปรัชญ์ ห้วยทราย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๕๙

นางสาวกรวรรณ ผิวขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายนาถวัฒน์ สลางสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายนิรุจน์ กลางประพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายปฏิวัติ สลางสิงห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ เสียงลำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงศศิธร เบญมาตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวธนพร กกกนทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาวสุภารัตน์ เสียงหวาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงกรชนก วุฒิรัญญกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงนพรัตน์ สำเร็จดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงนุชจิรา แก้วดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงบุญธิกานต์ เกรียงคำเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายประชาธิปตย์ บรรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รูปสอาด
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสุนิศา จำปา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงสุภาพร สุขรี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงไอรดา บับพาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงกาญจนพร บับพาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายกีรติพงษ์ เสียงเสนาะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายครองลาภ รูปคม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงจิณณพัต รัชอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงจีรารัตน์ จุมณีย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายชวดล บรรจง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายชัชชนะ นาโสก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงณัฐญา บุตรดีวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายธนชัย คนขยัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงธานาลักษณ์ คนเพียร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงนพมาศ สุวรรณไตรย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงนัทมน ยืนยัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สีสาพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงนิตติยา รัตนวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายปญญากร ชุมปลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ สาฤาษี
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงพัณวสา จำปา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงพันธิตรา อาจหาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขรี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงมุกดา โพธิศา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงรวิสรา พรสินชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงลักษณา บับพาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงวนิสา ใจมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงวาษิณี ยอดนิล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายวิศรุต อาจหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงสมฤดี อาจหาญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงสุมาลี ผิวขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุมิตตา สุธิมล

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายสุระสิงห์ สิงห์ขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงอรัชพร คนหาญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงอริสา พยอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงอังสุมาลี พยอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวกวินทรา จิตรตังทรัพย์

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวจันทนา คนเพียร

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๐
นางสาวชนาภา นามบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๑

นางสาวญาณิศา คนเพียร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๒

นางสาวนภาพร นามแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๓

นางสาวพรลภัส รัชอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๔

นายพีรพัฒน์ รัตนวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๕

นางสาววรารัตน์ คนเพียร
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๖

นางสาววริศรา พยอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๗

นางสาววิชชุดา ห้วยทราย
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๘

นางสาววิริยา บับพาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๑๙

นางสาวอารีญา บับพาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวเขมิกา คำนาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวกฤติยาภรณ์ สมศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๒

นางสาวจริญญา ธะนะศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๓

นางสาวจิรารัตน์ บับภาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๔

นางสาวฐิตวันต์ อุดศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๕

นายณัฐวัตร โตประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๖

นางสาวธันย์ชนก แสบงบาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๗

นายนครินทร์ สิริพัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๘

นายนนทวัฒน์ อาจหาญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๒๙

นางสาวนภาภรณ์ ยืนยัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๐
นายนันทวัฒน์ สุภาพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๑

นางสาววรรณภา ศรีบุรมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๒

นางสาวอชิรญา ธิพรพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๓

นางสาวเจณิตา ตรงดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๔

นายเสกชล คนหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๕

นางสาวจตุพร ใจมัน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๖

นางสาวชลธิชา วังคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๗

นายณัฐวุฒิ สีดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๘

นางสาวณาฌิตรา คล่องแคล่ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๓๙

นายธนพจน์ ใจมัน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๐
นายธรรมธัญ ศรีหาวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๑

นางสาวปนัทดา สุภาพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๒

นายประกาศิต ยืนยัง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๓

นายพันธกานต์ รัตนวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๔

นางสาวรัตติญา อาจหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๕

นางสาวลักคณา รูปเหมาะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๖

นางสาววรรณวิสา คล่องดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๗

นายศาสตราวุธ ถาวร
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๘

นายศุภวัฒน์ เสียงลำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๔๙

นายสดายุ ศรีหาวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๐
นายสัมฤทธิ

์

สีดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๑

นายสุทธิรักษ์ วังคะฮาต
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๒

นายสุรพันธ์ แสนสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๓

นางสาวหัสทยา พงษ์จิตภักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๔

นางสาวอรนภา โคตรสุโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๕

นางสาวเกล็ดมณี สีแป
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๖

นางสาวเกวลิน มหาจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวไอลดา สุขรี

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายกัมปนาท รัตนวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงกุลสตรี พรวนกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายฉินนรณ รัตนวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายชุติศรณ์ ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายธวัชชัย ชายแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายพีระพล สืบกำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายภาคภูมิ ฝกฝาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายภูริภัทร สุธิมล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงรัชนีกร งามศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ พันณะพบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายวรเชษฐ์ รัตนวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงวันลี พ่อคำรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงศิลาวรินทร์ ศิริทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงศุจิตรา สีสุวอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ สุพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายอัฐพล รัตนวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงเหมวรรณ รัตนวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายคมกฤษณ์ อาจหาญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายชัชชล สัตยวงค์ทิพย์
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ศรีหาวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายธนากร นิลมัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐ
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงปนัดดา รัตนวงค์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายภีรภัทร์ รัตนวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายรามิน อัมพะวัน
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายศฑาวุฒิ ดวงศรี
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงสายฝน สุภาพันธ์
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายอรรถชัย ใจหาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๖

นายประยุทธ ศรีเสน ๗/๐๔/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๗

นางกมลทิพย์ คนหาญ ๓/๐๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๘

นางนวลจันทร์ ดวงศรี
๙/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองบง
วัดศรีประดิษฐาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๕๘๙

นายสินทร คำรัสมี
๒๒/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๐
นางอุษา หลังสันเทียะ ๒/๐๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงขจารินทร์ เลามี

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงขันทอง รัตนวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงฐาปนา อาจหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญสอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงปารวรรณ อนันต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงวณิดา เทพา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงอารียา คุณโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายเทวราช รัตนวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร ตรงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงปทมา ซาเสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงชนมาศ ธรรมนุ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายชัยอนันต์ คนขยัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัชติยา คนขยัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายนนธวัช เครือชา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายนรบดี พลอ้ม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายนัฐพล คนหมัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงปยากร ปราณีทะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา คนกล้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงอรทัย เสียงเพราะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงอรฤทัย โคตรประทุม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงไอรดา อามาตย์มนตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายกัณฑ์กฤช คนคล่อง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงจีระภา จันทะจร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ยืนยัง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยืนยัง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายธนโชติ คนคล่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงบุณณ์ภัสสร ไชยะพันโท

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา คนคล่อง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๑

นายณรงค์เดช สุทธิทักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๒

นางสาวอาทิตญา ยืนยัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๓

นางสาวอารีญา ราชเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๔

นางสาวณัฐริกา ผิวผ่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๕

นางสาวบุลพร คนหาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๖

นางสาวบุลวัชร์ คนหาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๗

นางสาวพยงค์เนตร ยืนยัง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๘

นางสาวพัชรีวรรณ ยืนยัง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๒๙

นางสาวมณีวัลย์ คนคล่อง
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๐
นางสาวศุภสุตา คนแคล้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๑

นางสาวสวรรยา คนขยัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๒

นางสาวสายพิณ ยืนยัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๓

นางสาวขนิษฐา สุขรี

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๔

นางสาวขวัญจิรา จิตรตังทรัพย์

้

๑๑/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๕

นางสาวจิรัชญา พลวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๖

นายณัฐพงษ์ ถาวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๗

นางสาวสมปอง คนหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๘

นางสาวสุนันญา จารแก่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๓๙

นายหงส์หยก พลวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกมลวรรณ อ่อนชาวนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายกฤษฎา บ้านพวน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายก้องภพ โคตรสุโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายณรงค์เดช ยืนยัง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงทับทิม คนขยัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ คนขยัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายนันทวุฒิ คนขยัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงปณัดดา ยืนยัง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายสุระศักดิ

์

กาหลง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายเจษฎา พูนมะลัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงจิราพร ชาวนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายณฐกร วงศ์สุภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายณัฐวุฒ สงอุปการ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายทิวากร พลีใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงนภสร คนขยัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงพรชิตา คนคล่อง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ เสียงเพราะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงสายแพร ยืนยัง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงอินทิรา ยืนยัง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงอุษา ยืนยัง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อาจหาญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายพิชิตชัย ยืนยัง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายพีระวัช เพ็ชรดิษฐ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายฤทธิชัย พลอ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายศราวุธ สุวรรณไตรย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงศริภรณ์ คล่องดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ยืนยัง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี บัวสด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงอรุณกมล ผิวผ่อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายอาทิตย์ บุราชรินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงไปรญา ขวัญสำราญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วังคะฮาต

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงธารีรัตน์ รูปใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงนันทกานต์ มะลิซ้อน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงบุษกร ไชยสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายปฏิภัทร รอบครอบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงปนัดดา คำทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงปนัดดา พ่อสียา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงฟาใส ยืนยัง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายภูตะวัน ชาวนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวราพร อาจหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายวุฒินันท์ สีดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายสรยุทธ ยืนยัง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายไชยนิมิตร ยืนยัง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายทัศน์พล คนเพียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงประภัสสร คำจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงวิราดา พันนุมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายธินธนารัตน์ มะลิเพ็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงมุกดา คนเพียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงรวิวรรณ จันทิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงแพรวดาว ดอนมงคล

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงนิศากร รูปคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

จุฑาเลิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงปภาดา ระเวกโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายพุทธพร ใจทัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ใจทัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงสิรินทรา คนไว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา เวยสาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงเกวรินทร์ นิลดำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา พลอยพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงไอนัดดา แสงนัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกวินธิดา ใจทัด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลนิดา ใจทัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐวดี คนไว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายธีรพล ลาภมูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนันทิยา ใจทัศน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวเกตรณคร หนองแคน

๑๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจทัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายทินกร แสนศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงภัสสร ผิวเหลือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ใจทัศน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงวิภาดา บันตะบอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงสริตา นันทะพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ผิวทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคชขึง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงดวงมาลา ผิวเหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายดุสิต ชัยฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุระวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงสุดาพร ผ่านเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ อุ้มบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายกัมปนาท เนตรวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีไพรวัลย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงประนิดา ใจทัด
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงปยธิดา เฟองคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายศุภชัย สีลาวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงสิริมา ออนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงอรพิมล ญาติน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิกุลศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงวราพร นาโม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงกัลยา พรหมเสนา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายกิตติธร บัวใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ผาอุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายธนกานต์ พรหมเสนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายปรัชญา แสงจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายศักดิชัย

์

พรหมเสนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายเจษฎา บุทธิจักร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์เสวก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายธีรพงษ์ พรหมเสนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายทวีพร พรหมเสนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายนนทียศ มูลนา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายปฏิภาณ นารีนุช
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายปยะวัฒน์ พิกุลศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธุ์ดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายวรวุฒิ กำริสุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงศิริยากรณ์ พรหมเสนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายชาคริต โคชขึง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายธนาวุฒิ พรหมเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วบัวดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สกุลไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายชัยธวัช มนุวัตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงดวงเดือน จาระดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงรัชติกรานต์ ใจตรง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงวิชญาอร คนยืน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงอัจฉราพร พ่อศรีชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงชนิดาภา บุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายต้น แก้วมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงธัญวดี วาป
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงประดับดาว ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยืนยง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายจักรพงษ์ คนยืน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ คนยืน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงบุษบา หาญจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงปชญาภรณ์ ซาเสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ม่วงดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 วัดโพนสวาง  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายจักรพงศ์ โพธิไทรย์

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงชาริสา ซาผู
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พิกุลศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายธนัฐชัย โคชขึง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงพัชราภา คนยืน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ คูณยา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายอภิมุข แซ่ตัง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ พิกุลศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงไพลิน วงษ์ฉิม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงกิตติกา เชือคำฮด

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายชนาภัทร คนยืน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงชลิตตา บุญญะรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงฐานิตา ซาเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงณัฐตลี หอพิกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงพัชราภา ซาเสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพิรดา ทองเทศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายพุฒิพงค์ ซาเสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี ซาเสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงมัลลิกา บุทธิจักร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์คำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงอภิชญา ชาเสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

หมันเรียน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุทธิจักร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายจักรภัทร สิงห์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายชวนากร ปญญาใส
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธวัฒน์ชัย แข็งแรง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงระพีพรรณ ซาเสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายวัชธิรพงษ์ ปดตังระพา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

นามหาญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายกฤษดากรณ์ ซาเสน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายจิตติกร แก้วกล้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายฑมรฤทธิ

์

นามราช
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายธนาธิป ซาเสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สุพินิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายพงษ์นรินทร์ จันทะกล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายกนกพล ชาเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายชนชนม์ ซาเสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุขส่ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายนพฤทธิ

์

ประสพคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วัดศรีฐานธรรมิการาม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายก้องเกียรติ ดรปากเพ็ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา คนยืน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เสียงเย็น

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงวิจิตตรา ผลจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงชลนิภา ปุริสาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงณหทัย รุ่งโรจน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ควรสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงณัฐกมล ยืนยง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงถาวรีย์ ซาเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายทศวัฒน์ สีหงอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงทิพวรรณ โคชขึง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายปนนภูมิ จันทพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงพรนภา แพนสมบัติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พิกุลศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงมุฐิตา ลีหล้าน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงวรรณภา ยืนยง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงวิไลพร คนเพียร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายวีรพงศ์ ชัยตอกเจีย

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงสายชล โคตรสขึง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงสุทัตตา เสียงเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงสุพัดตรา ปาระวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ปณิทานโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุมิตา เสาประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงอนุธิดา สายเลือดไทย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงอภิญญา เมืองโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ ยืนยง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงนภัสกร วะนานิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงมธุรจน์ ผิวเหลือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายจุลจักร ยศการี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายสุพัฒน์ ยืนยง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เสาประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงกัลยากร ยืนยง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายทินกร คนไว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายศรัณย์ กล้าหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คนยืน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสยามกลการ4 วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ผลาวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงพรอารมณ์ ยืนยง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

วัดเหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ทานะกาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง2 วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายกสิกร ศรีวสุทธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ โคชขึง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิไทรย์

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายพงศกร แข็งแรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายวรายุ มณีวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายศรายุทธ สารธิมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายศิลาพงศ์ คนยืน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงสุทิตา แสนศรีลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายสุริยชัย เพียรงาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ บุทธิจักร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายกฤติพงษ์ โพธิไทรย์

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๓

นายกฤษณะ เพชรจำพอน
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กุมภิโร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยืนยง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายนันทวัฒน์ โคชขึง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายปฏิพน ทองเภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงประภัสรา เทียมทัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายภัทรยศ ใจทัศน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายวิชชากร ทองเภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายวิชิต ศิริพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายวิทวัฒน์ โคตรสขึง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายศราวุฒิ คำวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายอดิศร โคตรสขึง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๕ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลาวัลย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงอัชฎาภรณ์ พิกุลศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายเอกพันธ์ อัครจักร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายกฤษณะ ทองเภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายฉัตรชัย พิกุลศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายชัยชาญ โคชขึง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงปรามาภรณ์ พิกุลศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรสขึง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายระพีพัฒน์ โคตรพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายราชันย์ โสภิพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายวีระยุทธ คนยืน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายเจษฎา ศรีสุราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายเทวินทร์ ใจทัด
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายโอภาส งอยหล้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๗๙

นางสาวจิราวรรณ โคชขึง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวชลลดา ใจทัด

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๑

นายดุสิต มาจอมสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๒

นายธนดล โคตรสขึง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๓

นางสาวนำฝน ทางกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๔

นางสาวภัทรพร ปานทองศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๕

นางสาววิจิตรา บุญหว่าน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๖

นายเจษฎา รุ่งโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๗

นางสาวเพชรา เสนาใหม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๘

นางสาวกุลธิดา โยธาคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๘๙

นายธนากร แข็งแรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๐
นายพงศกร คนยืน

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๑

นายวิวัฒน์ โพธิไทรย์

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๒

นายสุขสันต์ แข็งแรง
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๓

นางสาวอรชร โคษขึง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๔

นายอาทิตย์ เมืองโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๕

นายเอกกมร พ่อยันต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๖

นางสาวฐาปนี พิกุลศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๗

นายศักดิชัย

์

พรหมเสนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๘

นายอรงกร ทองเภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๐๘๙๙

นางสาวชิษณุชา ชัยทุม
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงกนกพร คนไว

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุเพ็ญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงณิชกานต์ วิลาชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทรสาขา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายพงศพัศ วัดลำแพน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายยศกร อุณวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายวิษณุพงศ์ วงค์วันดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายวีรยุทธ ศรีตัดสูง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุรีย์ โคตรสขึง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอัษฎา คนไว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายกิตติพงศ์ อุณวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายกิตติภูมิ บุทธิจักร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงกุลฤดี สารมโน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงจรินทร พิมพ์ละคร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีลาศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายชยานันต์ โหว่สงคราม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สมร่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงชาลิสา ทองต้น
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงฐิดาภา ซุยใจทัด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงฐิติชญา คุณแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เพียรดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงณัฐธิญาดา เจือไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงณัฐพร พิกุลศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายทวิชากร พรหมเสนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงธัญกร พ้นภัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายธีรภัทร นิมนวลดี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายธีรภัทร บุทธิจักร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ เหมเชือ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายบัญชา นามปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงประทุมทิพย์ ศรีลาศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงปราณปริยา อุณวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงปวริศา สอนจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงปาลียา ผิวงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายปุณณวิชญ์ มิควาฬ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายพนมกร ศรพรหม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงพนิตนันท์ ซามงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายภควัต ซามงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงวรภัทร์ ทับเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายศักดิพล

์

ผิวงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีลาศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๑ เด็กหญิงอมินตยารัตน์
สุวรรณา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงอาทิติยา มะลิวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงเพชรลดา ผิวงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายกฤษฎา สีทาเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงขวัญข้าว มณีสา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายจิรพันธ์ สุภณิกรณ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายณัฐธวัช ศรีลาศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายณัฐเสน เกตุเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายดุลยวัต จันทนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายธีรพล สีหาคีม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงนัทชา บุทธิจักร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงปลายฟา ผิวงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงภูริชญา ปาวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายวรชัย สกุลไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายสมถะ อุณวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายอมรเทพ ซาผู
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงอริศรา ปาวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงอัจฉริยา รักดอนตาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงอารยา บุทธิจักร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอารยา สุวรรณมาโจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงกัลญ์สุดา คนเพียร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีวิชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายจันมงคล สุพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายฐิติพงศ์ คนเพียร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สุพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงนันทิดา ภูมิสถาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงวิฑิตา คนเพียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงอัมพร คำโนนจาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงกชกร ชาธิพา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงกมลชนก ยืนยง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงกัลยา แข็งแรง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายจิตพงศ์ ประเสริฐสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ พันนุมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายจารุวัฒน์ ยืนยง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงจิตราพร วัลลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายพายุ ภูมลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายระพีภัทร จำใบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายวรวิทย์ สร้างโสก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายศักดาวุฒิ บุญรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๐
นางสาวพรทิพย์ ปริปุรณะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๑
นางสาวพลอยไพลิน กุลบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๒

นางสาวลดาวัลย์ ปาปะนัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๓

นางสาววณิดา โกวิเชียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๔

นายวรวัตร ปญญามี
๑๖/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๕

นายวรเดช รัตนพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๖

นางสาวสุภาพร บวบมี
๒๑/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๗

นายเอกภพ อุคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๘

นางสาวโสรญา นารีนุช
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย วัดคำแสนสุข  

มห ๔๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ศรีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงมณฑิตา คำนนท์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวิชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายศิริชัย นาเมืองรัก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงสาริสา ธรรมแทนคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายอนุชา นุนาวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นารีนุช
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายชัยพงษ์ กุลษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายธัชพล อุปพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายนนทกร ศรีสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ รุ่งสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายปญญากร ศรีสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายภูริภัทร เกิดปอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายมังกรชัย แซ่อึง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงรัตติยา หลอดแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๙ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายอภิชาติ วงค์ศรีทา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายคฑาวุธ คำศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจิรดา สามารถ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายชัยอนันต์ นามนุษย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธีรภัทร จารุภาค

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ เหล่าจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงประรินดา ทองสุขใส
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงปทมาวดี ต้นจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายพชรพล คำอ้น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายภัทรกร สันรัก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วาปเก
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงสมิตา บุรมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายสราวุธ นามศร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ กางโงน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายอดุลยุทธ โภชนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงเกษมสุข เสมอจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๒

นายจิตรทิวัส จันทวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๓

นายณรงค์ชัย ผิวทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๔

นางสาวรุ่งอรุณ มานุช
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๕

นางสาววาสนา สืบแล
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สินชาคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายณรงค์ คงคารัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายณัฐนันท์ สีหาคุณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ คำนนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีตระการ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงขันทอง ช่างคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายจารุวิทย์ สุริยะบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา เหมือนเขียน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายธานินทร์ หาริชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายศุภกฤต อินทร์ลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงศุภานัน ดีดวงพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงสิริกัญญา วงศ์อ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายอาทิตย์ สีสุตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงเปมิกา พินยศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๐ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายปณชัย สำราญสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชือบัญฑิต

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินทร์หา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายจักรกฤษ สุภาจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ สามารถ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายทินกร ก้อนรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๖

นายธนดล วังคะฮาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายธนพล ศรีวันทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนา ชมพูพาส

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายปรีชา ศรีเข้ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุทธิประภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงวัลลภา เสวะนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายวุฒิไกร พลแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายอรรถพล ดีดวงพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายอัจฉริยะ ผลจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายอัฐกร ชินโท
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงไอรดา พิกุลศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงชนัญพร ปากหวาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ยืนยง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงปรียานุช อุคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงปวีณา ไชยกาศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงพัชราภา นาโสก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ สุดาบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายอดิเรก โสศรีทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงรัชนีกร อุคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงวรัญญา พรมจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงวีรวรรณ มูลสาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายพลกฤษณ์ แซ่ว่อง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายคมสันต์ เลิศแหละ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงกนกพรรณ คำนนท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญชู

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนุชธิตา เมืองพิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงมณีนุช สุพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงยลดา สมตน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงวรรณภา คำนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๑ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวลิตา เขียวอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ อ่อนเสน่ห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา อุคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงเกศรา ศรีสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงจิรดา พันธบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ รัตไตรยา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำนนท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงดวงกมล แสงหมืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงนันทวรรณ ศรีมันตะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายศตวรรษ เกษรราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายเกริกพันธุ์ คำนนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงกมลพรรณ คำนนท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงกิตติมา อุคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชือวังคำ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายธีระพัฒน์ คำนนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนัสถวิกา จันทรโสม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายบุญชู นนท์ชี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ แดงอาจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงพัชราพร คำนนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงพัชริดา คำนนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายรณชิต คำนนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายรัตภูมิ ทีพารัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ นางาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายศุภกร คำนนท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายอัษฎาวุธ พรมสุรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงกุลนิดา อุคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายณัฐดนัย อุ่นมีศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี จำปา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อุคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงณิฐิรัตน์ดา ศรีวิชา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายธวัชชัย ดีดวงพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายนนทวร บุตรดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายฝนเทพ หอมหวล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายภาณุพงศ์ คำนนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงรัตนาพร คำนนท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๒ / ๔๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายสมพงษ์ ผากา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงฐิติยา คนเพียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายศักดิวรินทร์

์

กลางประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา มาลาลำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงจรรยาพร ศรีวิชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายธนา อักษรศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงวิภาดา ไชยเพชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายอัครเดช คนตรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายณัฐวัตร เชือคนแข็ง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายพงษ์พันธ์ เนตรชาวนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กลัดกันแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ถินงาม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยเทพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสิทธิศักด์ ศรีมุกดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ฮวดคันทะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายอภิชาต หอมสนิท
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงอรัญญา ศรีประไหม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายชัยกมล ศรีแนน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายสายฟา วนจันโม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงทิพวัลย์ รัตยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายยงยุทธ พรมดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายนันทกานต์ ศรีหาเมฆ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธนรัตน์ กิงสี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายพัฒพงษ์ ยะตะโคตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงธิติมา ศรีบัวแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงจิตรลดา เกือหมุน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ซักกะโซ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายอรรถพล ชาวเขา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ ชาวดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวดง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐวัตร ชาวดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงชนิดา โคตรุพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์ จันกง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพรธิวา ระณะโคตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๓ / ๔๒

้
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มห ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกาญจนา เมืองโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ โชติมงคล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายกฤษณะ เชือกะโซ่

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายทศพร ผาทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายวุฒิภัทร อุทโท
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงอัญชลี รอดแย้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงไพลิน เฉลิมวัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง แก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงปนัดดา พลเยียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดกกตูม  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ ชาวดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ กวดนอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายมติมนต์ เชือคำฮด

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงศรินทร์ดา พรมวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงอุมากร ตรีแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายจิตรสะนัย กองเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายชัยมงคล ถัวทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายทศพร ผาทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์ จันกง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงธิติมา ศรีบัวเทพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ชักกะโช้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายพนมพร ภู่เสือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายมาลายู ซาดาร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายอรรคพล ชาวเขา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชนิดา โคตรุพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๖๙

นายสมชาย รายพิมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายณัฐวัตร ชาวดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวดง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายพัฒพงษ์ ยะตะโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายจีระพงษ์ สายสร้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายวัชระ มุริกา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงพีรดา ฝางคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงอรจิรา ข่าสะโปน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงฟา มาตจุฬา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงจิตติมา เงินนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายฉัตรชล จิตนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายปรติ จิตนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สิมสินธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวิราวรรณ์ ผาบแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงชลลดา ชูยศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงวลัยรัตน์ พูลเพิม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายวิวัฒน์ ลินพ่อค้า
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หน่านโพธิศรี

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายพงศกร เชือคำฮด

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายกลวัชร สุคำภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายกรกฎ บูรณพานิชกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายทยากร ทรังสร้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ปาหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายอดิเทพ เชือวังคำ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายยุทธศักดิ

์

โซ่เมืองแซะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายสิรภพ วงค์กระโซ่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแดง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงวัชราพร พลทับ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายพิสิษฐ์ โคตรพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายพีระพงศ์ คำมุงคุณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายวานิช คำมุงคุณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงศรุตา วงค์คะสุ่ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

โคตรพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คำคนซือ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงกาญจนา โคตรพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายขันติ คำปาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โคตรพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รุ่งขจร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายธนชิต ทนทาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายธีระวัฒน์ โคตรพรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายปยะวัฒน์ โคตรพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงพิมนภา ประทุมลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงภัสสร คำคนซือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงสุนันทา คำมุงคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงอรสา ไชยเพชร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ แก่นแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงจันทกานติ

์

เสนาน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายศุภกฤษณ์ ดุลชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงอัญชลิตา กุลอัก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงพรธิดา มะลิยัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายเทวัญ ภูยาทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายจินดา แสนท้าว
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายธรรณธรณ์ แสงสวาท
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๒

นางสาวนุสดา พรมปากดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวรยา พันธุ์ใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายหัตถชัย สีกาลัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายอภิชาติ โพธิดอกไม้
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เมืองโคตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายฐาปกรณ์ เมืองโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณไตรย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงณัฏฐยา คุ้มนายอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายธนชิต กุลสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายธนนันท์ จูจำรัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงธนิษฐา เมืองโคตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายนวพรรษ โคตรธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา นามโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายธีรภัทร ปนตาคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา อินปาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายศิริวัฒน์ โพธิแหบ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

กุลสุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงกุลธิดา กาดำดวน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายจีรเทพ ชาลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๑

สามเณรนครินทร์ คำไข

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๒

นางสาวจิตวรา สาธุชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เมืองโคตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๔

นายพันธกานต์ เมืองโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๕

นายพิชิตชัย ใจช่วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๖

นางสาวภิชญาพร ทวีโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๗

นายวรชัย เมืองโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายวิรพงษ์ เมืองโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๔๙

นางสาวศิริลักษณ์ ใจช่วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายอรรถสดาวุฒิ แพสันเทียะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๑

นางสาวอัญชัน เมืองโคตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๒

นายเอกพันธ์ ปญญามาตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๓

นายกฤษดา เมืองโคตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวนพมาศ เมืองโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๕

นายพงษ์สิทธิ

์

พาลึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๖

นางสาวพิชามญชุ์ เมืองโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๗

นางสาวภัทรวดี แสนสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๘

นางสาวนัฐทิยา เมืองโคตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๕๙

นายนิติรักษ์ บุญรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๐

นายบอล สมานทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นางสาวพัชนี คนกล้า
๒๙/๐๖/๒๕๑๔

กศน.อำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงชญาดา แสนโคตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ ไชยภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงมายาวี แสงจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวรจิรา อาจวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงศิรดา อาจวิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายอติศักดิ

์

พุทธพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายกิตติชัย วิเศษศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงกุลธิณีย์ ปททุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายคุณาสิน ศรีดาพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายชัยธนพล บุดดีวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายทรัพย์ทวี ปททุม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ อาจหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ นามเหลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายนนทวัช ปททุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงนิรชา รักสวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายปติภัทร คงทน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

อาจวิชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณไตรย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายพิชิตชัย แสนสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายพิสิฐ ปททุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายพูธเนศ สมสวย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา แสนสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายรุทจิโรจน์ ปททุม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ใจช่วง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายสนทนา วงษ์ดินดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไพรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงอุทัยวรรณ จันปุม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงกชกร กลางประพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายกนกชัย อาจวิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงกมลฤดี ปททุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงกรกนก สลางสิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงกิตติยาพร ปททุม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อุคำพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

อาจวิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายณัฐดนัย น้อยทรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ สุบันเทาว์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

วังคะฮาต
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร ใจเพ็ชร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงปรียากร อุทุมทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงพันธิสา รัศมี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงพาโชค ภูมิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงเนตรชนก สมตน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายโชคชัย โสดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายไชยสิทธิ

์

ปททุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงพิลานันท์ วังวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เสียงหวาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงภัทรียา อาจวิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงรักษิณา น้อยทรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงดุสิตา ศรีชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๑

นางสาวชลดา ติยะโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๒

นางสาวชุติมา สลางสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงจิรัฐกาล น้อยทรง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงชนินาถ สังข์รุ่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายชัชวีร์ แสนสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐพร จูมแพง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธนบัตร แข็งแรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายธนภัทร มารินทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธีรพงศ์ โคสขึง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงวิยะดา ปททุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงอุสรา แสนโคตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายพีรวัฒน์ ผิวขำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศสิกาญจน์ สุภาพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงอรอุมา จันปุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายกฤษดา พลนิกร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงขวัญฤดี เสียงลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สมสวย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายสมัชญ์ เงินดอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงธนัชญา น้อยทรง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายยุทธนา น้อยทรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงรัญชิดา น้อยทรง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงชนากานต์ บัวพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายวรภพ น้อยทรง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงเพชรดา ผมเพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงฐานิดา น้อยทรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงดวงกมล น้อยทรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธนากรณ์ บุญยงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายนันทวัฒน์ กาวชู
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงวิชุดา น้อยทรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายอนุรักษ์ พันสีหะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายนันทวุธ อาจวิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกัญญาวีย์ อุคำพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ ปททุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายชนุดม อาจวิชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายชลากร ปททุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ปททุม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายนันทพงศ์ ชำนิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายปกาสิต อุคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงพรไพลิน ปททุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงพัชรี คำพรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ โต้สาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงวรินทร มารินทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายสันติภาพ สารสำนิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงกรพินธ์ ปททุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายฐาปกรณ์ จันทร์ศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายณัฐดนัย วังวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปททุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงดวงกมล ไทรสงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงธนพร แก้วศรีนวม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยศสระน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงสุชัญญา ปททุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีน้อยเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ดวงเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ปูบุตรชา
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า โพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ไชยต้นเทือก

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงนิมิตตา เชือคำฮด

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงพัชรี ศรีหาผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงภิญญดา บำรุงตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงมณีนุช เชือคำฮด

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงมุทิตา เชือวังคำ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงศศิตา เชือคำฮด

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงศันสนีย์ เหง้าโอสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี เชือคำจันทร์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ฉิมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ คนคล่อง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอริษา เชือคำฮด

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธวงศ์ชัย โซ่เมืองแซะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายวัชรพล เชือคำฮด

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายศุภกรณ์ วงค์ตาผา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงฐิติพร เชือคำฮด

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงณัฐภา เชือคำจันทร์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เชือคำฮด

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายพยุงทรัพย์ เชือคำฮด

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายพันกร ภูเด่นไส
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือคำฮด

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงชนิตรา วุฒิยา ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายปราโมทย์ นันทะราช ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายปทฐกฤษฏิ

์

ปททุม
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงพิชญา จันปุม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงอาดิรดา ปททุม
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายภูวาริน สะตะ
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวปนัดดา สุวรรณไตรย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ไตรภูมิ  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๕

นางแสงสินธุ์ ปุณขันธุ์
๒๓/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ นรวราราม  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงชลธิดา ละครไทย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงพรธีรา จันทร์พิชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายพุทธพล สุพรรณโมก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงสุชาดา ห้องแซง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา อาจวิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงเกษศริน อินทรศร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงนภาพิทย์ ภูแช่มโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงจิรัชญา วงค์ปราณี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายธนวิชญ์ วาป
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายนภัส ไตรยวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงพัชรพร ไตรยวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิเศษศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงวันนารักษ์ อาจวิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายอัตนัย หนองสูง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงรัชนีวรรณ คนซือ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนกฤต อาจวิชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกุลติยา อาจวิชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ นามเหลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายนัทดนัย ลาดประมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงศรุตา สุวรรณไตรย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงอภิญญาณ อาจวิชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายชนายุทธ วิชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงชุตฏมา สามาอาพัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายธนาพร ไตรยวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัทราวดี คามะนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวนิดา จิตจักร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ปานทสูตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๔ เด็กหญิงสุภัสสร แสนสุข ๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๕ นายวิเชียร ไตรยวงค์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๖ นายพชร ทิมเทศ
๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๕๙/๑๔๒๗ นายสหรัฐ เกษมสินธุ์ ๑๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๒ / ๔๒

้
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