
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔,๘๔๕ คน ขาดสอบ ๘๕๒ คน คงสอบ ๓,๙๙๓ คน สอบได้ ๒,๓๓๗ คน สอบตก ๑,๖๕๖ คน (๕๘.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายธนาคาร มีสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายสุรชัย สมคะเณย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงณัฐสุดา ขันทะวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายชัยณรงค์ มงคลเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายฐิติเชษ หลงน้อย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ คนขยัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายยงยุทธ์ วงศ์ษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายสิทธิพล สุพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายกิตติรักษ์ โสมศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ ยืนนาน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายกรรชัย ฝายสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายขวัญชัย สุพร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงปนัดดา มูลศรีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายสุธินันท์ รูปคม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา รูปคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายพลกฤษณ์ สุพร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงพัชรี คล่องแคล่ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุพร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงวรุณยุภา เสียงเพราะ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายพีระภัทร์ สุพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงณัฐวรา พานทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล เรียบเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ วงศ์นอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเต็มฟา สุขรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายพีรชัย สุพร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายจักรี แซ่อึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ศิลาชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ สุพร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายสหรัฐ รัตนวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงชลดา สมตน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายนรชน บัวหาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร มาดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงทิพาวดี นามบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายเรวัตร จะรอนรัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สุพร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายนพเก้า คำฮด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

สุพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี ยุติรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงใกล้รุ่ง

กลินประทุมทิพย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงดรรชนี คล่องแคล่ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงบุษราคัม ติคำรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงพรทิพย์ สัวบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายกวินทร์ สุพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่อมพะเนาว์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายภัทรพล แก้วประสาร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายเสกสรรค์ คนเพียร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงญาณี ศรีสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายธีรวัตร นาโสก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายสุรศักดิ เจริญสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอำมรินทร์ บุญใบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงปภาวดี โทนแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายวิวรรธน์ ลาภามาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงศศิประภา เรืองสุขสุด

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงภัคจิรา บุตรพา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาววิลานี หลวงไชย

๐๖/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)

คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวรัทยา พาดขุนทด

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายภูวนัตถ์ คนยืน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองออน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงรุ้งธิวา โสดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงอังควรา บัวอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงจณิสตา วาป

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๔ เด็กหญิงชัญญาลักษณ์
ศรีทรง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายพงษ์ศกร เนตรวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นางบุญพามี ลมงาม

๐๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นางธนพร เวียงใต้

๐๘/๐๗/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวเทวี สรรพอาสา

๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวอรอุมา พุ่มแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวอุบลวรรณ วังคำ

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาวพรหมพร พรมเสาร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๒
นางรานี สกุลเตียว

๓๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๓
นางพยอม จันปุม

๐๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวกัลยาณัฏฐ์ เชือวังคำ

้

๒๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาววลัยพร ไชยพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวเบญจมาศ อาจเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาววิภารัตน์ สายไทย

๐๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวนิตยา เชียงขวาง

๓๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวรุ่งทิวา บุญล้น

๑๕/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวปริชาติ ดีดวงพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๑
นางลำไพ สุทธิประภา

๑๔/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวสุกัญญา พิลาสุข

๐๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวพรภัทรา สกุลไทย

๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวสุกัญญา มุกธวัตร

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๕
นางนันทะวัน เพชรพิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวช่อทิพย์ ชูศรี

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวสุพรรณี แสนภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวนงลักษณ์ ชาวนา

๑๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวธัญจิรา ชุบไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวสมใจ บุญพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวจำรัส ปาละโค

๐๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวกอง สีสะอาด

๐๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๓
นายวินัย แดงแสงสี

๐๖/๑๐/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๔
นายวินัย ปญญาบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๕
นายมโนทัย วิชัยโย

๒๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๖
นายก่อเกียรติ วังคะฮาต

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๗
นายสมพงษ์ หาระวงษ์

๐๙/๐๙/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๘
นายหงษ์ทอง พลันสุข

๐๙/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๐๙๙
นายพิพับ แก่นหามูล

๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๐
นายเทิดศักดิ

์

ศรีรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๑
นายใจ เฉิดฉาย

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นายสนธยา ภูติโส

๒๖/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นายสดใส พิกุลหอม

๑๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๔
นายสาคร ชำนาญมาก

๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นายไพโรจน์ มงคลทักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นายกรวิทย์ กงมะฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นายสมัย อุปสาร

๑๕/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ชัยปญญา
๐๘/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นายสุริยา กาญจนลาภ

๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นายกัมปนาท ทองศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นายปาณชัย มาตรา

๑๕/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นายยุทธ พันธ์พินิจ

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นายทนงศักดิ

์

ราชติกา
๐๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นายเนิน พลอ้ม

๐๕/๐๘/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายพงศกร แสนทวีสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงพิยะดา เฉวียงหงส์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงสร้อยระย้า ศรีเกษ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๘ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
เทพโยธิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนริศรา กาหาวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐพล วงษ์ธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ อัญฤาชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงจ๊อกกี

้

กันละยานี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายธนัตถ์ หาญมนตรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำสีทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวผ่อง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ เหลียมบุบผา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงกรกนก พรเทพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ อุทาวงค์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายภารากรณ์ คำสีทา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสิรินภา อุทาวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา ดาวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายปณณธร คำรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงจันทนิภา ศรีขุนเขือง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายจิรพัช ทวีโคตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๕
ว่าที ร้อยตรีราชันย์

่

เดชคำภู
๒๘/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ขันแข็ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๗
นายพีรศักดิ

์

ทุมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงธนัชพร ศรีคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ ย้อยดวงชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุจิตตา สุพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายอนุตร สุพร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงชนิตา สุพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ปญญาวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงปฐทิชา ภูมีชิต

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงภาคศิริ ศรีแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเสาวลักญ์ ภาคภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอาทิตยา ภาคภูมิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายโกศัลย์ อุปคุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงปตินันท์ สาลีศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายเศกสรรค์ คนคล่อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงธนภรณ์ คอนโพธิศรี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวมัทนา นภาการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวอารยา ภาคภูมิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นายทัศนัย ปญญาวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุมิตรา สุขรี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายภัสกร จินาวอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายไชยณรงค์ โกมล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายฐิติวัสส์ ภาคภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายณรงค์ชัย จันทากูต

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธนาคาร บุญงอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายนลธวัช มงคลสุภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายปริวัตน์ สุขไกร

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายปยะพงษ์ ปทชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ปทชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายพีรภัทร์ สุพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายภาณุเดช พรมมีสวาท

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายรพีภัทร มงคลสุภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายศรศิลชัย บุญเลิศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายอภิรักษ์ ลำเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกัญรญา จันทะกูต

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงชมพูนุช จันรอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงขวัญศิริ ลำเลิศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ สุขรี

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงปยวรรณ โฆตะมัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสิริภา สอนรมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายดนัย จันทากูด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายธีรเดช จันรอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายธีรภัทร มงคลเกตุ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

ศิริการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายอัครพนธ์ รูปสอาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกิตติมา พลคำแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงญาณิศา จันทเรือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปนัดดา แสนจักร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิมพิกา สุกใส

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงวราพร รูปสอาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพีรพล ชาลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายพีรัชฌา ธารีศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงชไมพร รูปสอาด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพรนฤมล สุพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชนะนิล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงมะลิ สาธุชาติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงอัมพวรรณ รูปสอาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณพัดชา เชียงขวาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายปกรณ์ วงค์วรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงนริศรา ผดุงกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๗
นายทรัพย์สิทธิ

์

บัญชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๘
นายทักษิณ ทองออน

๐๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวสุภิญญา ประหยัด

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา ดินวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงณฐมน ชาลือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายอนุชิต แก้วลาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายรักไทย ศรีลาฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธนิดา บุราณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา โกมล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงจิระนันท์ มงคลสุภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันรอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงเกษชุมาริณ จันรอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก1 วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงยลดา รูปสอาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวนิดา คนกล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายรัทนาพัดณ์ ปดตาชาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายภูริทัติ ขัดจะติวะราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายสุรวุธ ปทชาติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา พันอุด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงจิราวรรณ จันรอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวริษา ประยัติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงศกลวรรณ กุนันท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา อักษร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายธนพัฒน์ ชาลือ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายอนุวัฒน์ มาจันทึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อนันตะแวง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนัฐจนันท์ โสมศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสหทัย รูปสอาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเตชสิทธิ

์

จันทรัศมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเจษฎา ชาลือ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายพชรพล พันพา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายอภิชัย เบ้าหัวดง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกมลเตนร จันรอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงนิรชา อุทุมพร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงนิตยา ศรีลาฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงปยธิดา รัตนกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงปุณยพร โฆตะมัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงพัชรีกรณ์ กาญจนวรางกูร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๖๘
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มห ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงมะลิสา อินธุพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายฐปนวัฒน์ รอดภิญโญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายกฤษฎา ก่อนเกิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายอาณัติ อินธุพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายปวริศย์ คำพิลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายฤทธิพรรณ มงคลสุภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายกมลศักดิ

์

พันธ์เกียรติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มงคลสุภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอรัญญา อัมโภค

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงศิรประภา ธรรมลีย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุภัทรา เชียวชาญ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายธีรภัทร บุญเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายเอกรัตน์ มงคลสุภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

คนดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายเดชดำรง มงคลสุภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ อินทิจ่าง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ มงคลสุภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายจิรภัทร มงคลสุภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายกฤษณะ เศษสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ทุนดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงรุจิวรรณ สนโต

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวนิสา พรมมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงปทมารัตน์ เสนาหาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงอัญชลีพร ภู่พงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงจันจิรา จันรอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รูปสะอาด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายพีรภัทร ศรีตระการ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายไมตรี จันกง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชลลดา ภูมิลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายขัตติพงษ์ สมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ พันโมก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายธนรักษ์ คำจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายสหรัฐ คนเพียร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายปญจพล ภูมิลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผุยคำสิงห์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๘ / ๖๘
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มห ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายวรรตพล ทองผา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงวนิดา โคตรหลง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายกมลวัฒน์ ลำเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายศรัณยพงศ์ ทับแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงแพรวา โทนทา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายทศณพล ทวีโคตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วาป

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพรสิริ ว่องไว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงชมพูนุท ทองมหา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายกษิด์เดช ทองมหา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงวิภาวดี อุระ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายวีระวัฒน์ คำพิลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายนันทปรีชา คำพิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำพิลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายวัชรพงษ์ พรมลิบุตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงวิยดา คำพิลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอภิชยา ธนนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปรียาพร อาทิตย์ตัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ จำเนียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงนพธีรา อินทร์อ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงรุจิรา ปราณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงปราณี ศรีสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธนากรณ์ อังคะณา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายชนกานต์ เครือพลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายพิพัฒน์ คำพิลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายศุภณัฐ ศรีวิชา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงนิรัญญา เมืองโคตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงศิริกัลยา คำพิลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงศศิธร คำพิลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงธาราวดี พรหมบุบผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายศราวุธ คำพิลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ มูลพรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงปนัดดา ทองจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงอรยา ดวงจิต

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองเถาว์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงอรสา ธาตุวิสัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เหมือนประกาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวิภาวี จำเริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายอรรถพร พิมพ์โพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐพร แก่นกายศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายโชคศิริ บุญเนตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ กงนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอัจฉริยา คำพิลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงศิริรักษ์ คำพิลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพัชริดา ใจสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงวนิชา หล้าปวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงนิศากร ตานิล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงนันทนา ศรีสุภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีประสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายเดชากร ศรีมันตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ โกศัยสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายภูมินทร์ สายสุด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๒ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
อุทธวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวรุ่งนภา ไชยพร

๓/๐๖/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายก้องเกียรติ ดีดวงพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายชัยธวัช บัวแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพีระพงษ์ ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายถิรวัฒน์ ดีดวงพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายอานุภาพ หมู่แสนกอ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงชลธิชา กมลรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงฐิติมา ดีดวงพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงบุษสญา สุพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปรดา โพธิรักษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพัสรา แสนศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงยุวธิดา พูนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายทัดไท สลับศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายวีรภาพ สุรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอัษฏาวุธ ทมทะวา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พิกุลศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงเบญจมาศ อุ้มบุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงยุพาภร กุลวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวรรณฤดี คำอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงสุภัตรา ลอยมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๓ เด็กหญิงอรัญญากรณ์
ละลอกนำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายโตมร รุ่งโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายนิกร ดีดวงพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงชลดา ดีดวงพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงดวงกมล พิกุลศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงนำฝน ดีดวงพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปนัดดา สาฤาษี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายปณณธร ซาเสน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายภาคภูมิ พินิดพาหะนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอนุพงศ์ ดีดวงพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงญาณิศา ดีดวงพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงธมนวรรณ ดีดวงพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงบุญกรานต์ พูนกระโทก

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปณิตา เหมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงประภัสสร ดีดวงพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพัชราภา ดีดวงพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดีดวงพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงเมรินทร์ จันทร์สิงห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุชาดา สีหาพัฒ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงอรัญญา ดีดวงพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายธนกรณ์ ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา คำนนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงจิดาภา อาจหาญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงทิพย์ธิดา บุทธิจักร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายคณาพงษ์ ยืนยง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงปยมาศ คนยืน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิไทรย์

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวนิดา สีวะสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงจันจิรา กมลรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายกฤษฏาพร ปุคสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกิตติพัศ จันทร์สว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สมพร้อม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงอริสา สิงห์อ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงวรรณภรณ์ มูลภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนันทนา ทวีพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงอลิสา ว่องไว

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายจิรายุ บัวนันต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคตสะขึง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงพนิดา พิมพ์ทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา โคตรสขึง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอภิสมัย พะเวียดรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอรธิดา ยืนยง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายทองมณี แข็งแรง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชลดา ดีดวงพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงรัญชิดา แข็งแรง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงกิตติมา สังข์แก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงศิรประภา ราษฏรติง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงปอแก้ว บุตรวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญวิเศษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธวัชชัย แข็งแรง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงลภัสรดา บุตดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิราพร บริสุทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายเพชรรัตน์ ทองเภา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฐกมล แข็งแรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แข็งแรง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนิโลบล ว่องไว

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปริยากร ใจสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ อัมโพด

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา คำมุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา โพธิสาร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอดิเทพ กงนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายสุริยา ศรีษะโม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวนิสา กงนะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงดาวใจ กงนะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงดุสิตา กงนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงดาวนภา ศรีโยหะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา วาป

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงวรรณฤดี วาณี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอรัญญา คำพิลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองออน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา กงนะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายสุริยา ธานี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอัญชลิตา กงนะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปยะวรรณ กงนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายธนพล เมืองโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา คำพิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิประภา ยะไชยศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ทองออน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายกฤษฎา วิบูลย์กุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายพงศภัทร กงนะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงภณิดา ทองมหา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงวรรณษา กงนะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธีรพงศ์ บับพาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายศราวุธ คนดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงกรรณิกา ทองชิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุพัสสรา ยศศรียา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายภูธเนตร มงคลสุภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงเกวรินทร์ สุวรรณศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายเนติ สมภารเพียง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายปรเมษฐ์ คนเพียร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปฏิพล คงพูน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายพงษ์ อัมโพด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกิตติภพ คนซือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ อุระ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองทุ่งมน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ชาธิพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงฤดีรัตน์ พรมมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงณันนภรณ์ สิงห์ศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายปรวัชน์ สวัสดิวงไชย

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ชาลี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงอรจิรา ปฏิโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงสุชาดา เนาคำแพง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายศราวุธ หุ้นจิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายสิทธิชัย อุทาวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายกฤษดา นาโสก

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงนฤภร ปองเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงกชกร น้อยไธสง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายอนุชิต ภูมิลา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงอภัสรา ทองออน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรุ่งรดา คำโยธา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงภานุมาส อุทาวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายระวิภาส ใจเทียง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ แสงบุญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงสิริยากร ชาธิพา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงภานรินทร์ แสงบุญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงชลธิชา รูปดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ไชยสุนันท์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายกฤตภัค โคตรนาแก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงแพรวนภา อุทาวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงศศิภา ทองออน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายกฤษฎา นามศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายธนาวัฒน์ ผาสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายพัชระ ดวนเคน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายภูวนาจ ทองมหา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงปณิธิดา แสงศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงพรนิภา ทองอ่อน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงเนตรดาว ชาธิพา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูจันทึก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงรุ้งราวัลย์ มณีวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธนารัตน์ ระวังการ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงลีลาวดี บุญรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงมนทกานต์ เบญมาตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ วัดอรัญญะวาสี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพูริดา บับพาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๔๗๙ เด็กหญิงนรินทราทิพย์
เสนห์พูด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงประภารัต ตราชูชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงอารีญา จำปา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายเอกวิทย์ ใจสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายเจษฎา รูปคม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายพัฒนพงศ์ แช่มงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายไพรัช จันทร์อากาศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายมลตระกานต์ คำลือไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายยุวรัตน์ ยุวะพรหม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนวิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงกฤษณา คำมุงคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงจินฎารัตน์ คำลือไชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงณัฐมน แสนวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงทัศนีย์ รักไทย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงไทยศิล มิตรารุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงนันท์นภัส หมืนศรี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงปทมาวรรณ เสริมแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปนนารี ข่ายสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนวืเศษ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงไอลดา ทะนา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ รูปดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายวีระยุทธ โคตรคำตา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำลือชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอนุวัตร ศาลาแดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายอรรถพล รูปสอาด

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายอานนท์ วิทักขะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นายเอกนรินทร์ โสดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขานเพราะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงจิราลักษณ์ เมืองโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงชญารัตน์ ทองโสม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ใจช่วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงธนิดา จรูญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีบุรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนราทิพย์ พรมอวน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงเนตรชนก โพธิธารินทร์

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงปภัสษร พันธุพาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงพรรณนารา วงษ์ไชยา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา คำมุงคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๗ เด็กหญิงเพ็ญประภาภรณ์

พันธะบาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงภัทรสุดา ภู่พานิช

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงมัสยา สุคำภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงรจนา อุ่นไชย

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงรัตนพร ทองพัว

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงศรันยา โสสุด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงศิริกานดา ศรีประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงสิรินญา ภูมิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอภิญญา ทองจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอารียา วรรคคี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายจิรายุทธ พาลึก

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นายเจษฎา สีจันดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นายดุสิต แสนวิเศษ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นายธวัช โสดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นายบัณฑิต มูลพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นายพยัคฆ์ กัณหา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นายยศธนาพันธ์ บุญวาล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นายอินธรัตน์ คำลือชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวกนกนภา ภู่พานิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวมยุรี โสดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาววราลักษณ์ คำมุงคุณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาววลัยลักษณ์ ทองเภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงวิจิตรตรา ใจสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวสุชาดา นินทะราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาวอพัชชา ชาพิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอลีนา ชัยสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๓
นางสาวอำพร เมืองโคตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวปนัดดา สุพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๕
นายพงษ์ศธร พันธุพาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๖
นายอนุรักษ์ ใจสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๗
นายอัฐชัย บุญรักษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวกนกวรรณ เมืองโคตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๔๙
นางสาวแก้วมณี โสดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวธัญญารัตน์ สีจันดา

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวนริศรา สีจันดา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๒
นางสาวอนัญลักษณ์

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๓
นางสาวอธิตยา ทะนา

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๔
นางสาวนฤมล ปทวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวนัฐชรินทร์ รูปดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๖
นางสาวเยาวลักษณ์ พันพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นางสาวศิริโสภา กาญจนศร

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นางสาวสุดาภรณ์ แสนวิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๕๙
นางสาวสุธิตา ใจสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๐
นายณัฐพล เพ็งทองหลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๑
นายกฤต บุญวาร

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๒
นายธนากร ไชยวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๓
นางสาวทิพย์ธิดา คำมุงคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๔
นางสาวธาราทิพย์ รูปงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๕
นางสาวพรรณชิดา เสนาช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๖
นางสาวพัชรินทร์ รูปงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๗
นายธนากร คำมุงคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๘
นายวีระพล แสนวิเศษ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๖๙
นายอัศวิน รูปงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวเยาวเรศ แสนวิเศษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาวกัณฐิกา รูปดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาวนันธิดา เงินจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวนันธิภา สุพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาวนิรันรัตน์ จันทร์ศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๕
นางสาวประภาพร เหง้าละคร

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาววรรณภา สร้อยคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวศิริรวรรณ ยุวะพรหม

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวเกือกมล

้

โสดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวมณีรัตน์ อุมงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๐
นางสาวมุกรินทร์ มองบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวลลิตา คนเพียร

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๒
นางสาวศิรญญา โสดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวปอรรัตน์ รักแพง

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวสุพรรณษา บุญธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๗ / ๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๕
นายอนุชา พิเคราะห์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๖
นางสาวสุพัตรา คนอาจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๗
นางจันทา อัญฤาชัย

๒๒/๐๔/๒๔๙๘

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๘
นางศรีวิลัย ดาลัย

๑๔/๑๑/๒๕๐๒

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๘๙
นางสาวสุกัญญา โมตันตสุทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๒๐

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๐
นางสาวกัญญาณัช คำแสง

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เจือกรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธนพล พันโกฏิ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนิติกร จันทรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวรชิต คล่องดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายสิทธิโชค อุมงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

รูปเหมาะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอมลวรรณ ลานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายชนันนัทธ์ ติดใจดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายธนภัทร วงศ์คำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายกายพงษ์ ปนเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐกร สมจิตต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล คนหาญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายชญาน์วัต สุพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ มังกะเทศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง1 วัดแจ้ง  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ คนกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสิทธิพล คนหาญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ พุทธจักร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีชมชืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธนากร ภูชัยแสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายพูลศักดิ

์

แสงเรือน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกรรภิรมย์ บุญประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงนราทิพย์ คนกล้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงปุณยนุช สุวรรณมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจปน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายภูบดินทร์ คนคล่อง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายชินวัตร ก้านหยันทอง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"

วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แข่งขัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายสรยุทธ คนขยัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายศิวะชัย ทองมหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายระพีพัฒน์ พวกเกาะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกุลปรียา คนคล่อง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงฐิติพร เงินขาว

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงเยาวพา โคตรพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุนีย์รัตน์ คนคล่อง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก2

วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)

 

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ คนเพียร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงธัญกร บุดดีเหมือน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ พิลึก

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงขวัญจิรา เดชโม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงขวัญฤดี ชำนาญกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปดตาเทสัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงจิราวดี เสียงลำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายชินวัตร มะลิวัลย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงชวิศา พยอม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงชัญญานุช โคตพัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงชลิตา ชัยโยชยณัฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงชริดา สมมิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ละครไทย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตรงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สมน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐวุธ ศรีสาพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายณัฐภูมิ พยอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงณิชากร คนคล่อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สัญจร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อุทกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายธนกฤต บุตรดีวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธวัชชัย รัตนพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธีระพล คนขยัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายธนพล ศรีหาวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายธนพล โคกแปะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงธนาวัลย์ ตรงดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายนราวิชญ์ สมปุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายนฤภัททร์ สุพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนัฐริกา ภูมลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงนันท์จิตรา ขำคม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงนรีพร อาจหาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงนิตตยา บุตรดีขันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อาจวิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายปยะพงษ์ พยอม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีหาวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงปนัดดา ชุมเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงพรธิตรา เชือคำจันทรร์

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพนิดา ผิวขำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงพิมญาฎา สอนสะอาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายพฤกษพล ศรีหาจักร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงพรรณณิษา แหลมไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายภูริพัฒน์ คนเพียร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายภาณุพงค์ วังคะฮาต

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงมญชุ์ปริยา แก้วกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงมุฑิตา หลาบคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงมานิตา ศรีสาพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงยุพาวรรณ เการัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายยศทกรณ์ คนหมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงรลิตา ฤทธิวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายวราเมธ คนหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีหาวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศุดารัตน์ สุพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงศิริพันธ์ ธรรมนิยม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศศิปรีญา สาลีศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงสุดา แสงนาโก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุชาดา ก้อนคำตัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายอดินันท์ บุญรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายอานนท์ สุวรรณไตรย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา บุตดีวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ ยืนยัง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงปนัดดา วรรณสถิตย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงนราพร ผิวขำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงมรกต สุวรรณเลิศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีโบราณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๐ / ๖๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกัญญ์ตินันท์ สินงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา พะนิรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายกรวิชญ์ ราชาชาญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายพีรัช ชินภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงปยะธิดา โคตรพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสาพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงวิภาวี แก้วดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายขจิตพันธ์ ทองแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงศิริกานต์ แสงแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุริยะกมล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวิลาสินี เสียงหวาน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายณัฏฐกิตต์ สิริพัฒน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ชืนวิเศษ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงธนัชญา โลคลัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ภูมิลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอัญญาลักษ์ ถวิลการ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณัฐชา ใจอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์ประชา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู 2501

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บับพาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขรี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธีรชาติ ภูมลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายภานุชิต นนทิจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ก้อนคำตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงปฐวีกานต์ ผายพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงนำค้าง ภูละคร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงพรธิตา คนขยัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงเพชรชรภา ไชยฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุทาศิณี ภูมิลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงณัฐญาดา มงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คนหมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนิตยา นาโสก

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายกรภัทร ซีแพง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายตรีพัชร วรรณสถิตย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา กองแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงจิราภร แม้นศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ตรงดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายจิตภูมิศักดิ

์

เสียงลำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐภัทร ยืนยัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนนทกร อุปญญ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรนภา คล่องดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงมัชฌิมา คล่องแคล่ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงรพีพรรณ อวิรุทธพาณิชย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงวริศรา วังคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุปราณี สุภาพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ อาจหาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สลางสิงห์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเกษดา บุญรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงตะวัน คนขยัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงผกาวดี วาป

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ เสียงเพราะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายเอกอมร บับภาร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงนิชานันท์ ขำคม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพัชราภา บับพาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงมลธิตรา บับพาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงศาริกา อุคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงอรัญญา ศรีสุภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอัมรา พยอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายทัตดนัย สิงห์ขันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนบดี ภูจำนงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพันลภ น้อ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายพีรพงษ์ เสียงเพราะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงคณิตา ผิวขำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงจิราพร ผายพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงธนวรรณ พันธุ์พรม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงนิชกานต์ ใจมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สครรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงรัชนีกร สายทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุวิมล แสวงศ์สิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายฤทธิศักดิ

์

สุวรรณมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายวรรณชาติ ไม้หอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายอนวัช ภูสิมมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชนกเนตร หอมสุดใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงชลทิชา ลำใยงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงนลิน คล่องดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงอรฤทัย คล่องแคล่ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณภัทร คล่องแคล่ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายเนตรปกรณ์ บับภาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายพัทธะดน คนหมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายฤชากร อามาตย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายศักดิศรี

์

นิยมชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายศุภณัฐ บรรจง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายสราวุธ เบญมาตย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายอนุรักษ์ คนเพียร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายอรรถพร วังคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ตรงดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงนิภาพร แก้วบุญตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ คนเพียร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงแพชลิตา บับพาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ อุปคุณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รูปคม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายทนาธร แสนสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายทินกร พลวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายนครินทร์ คล่องดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายนนทการณ์ รัตนวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวรมันต์ ยาหยี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงภัทรินทร์ สุพร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายดนัย รัตนวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัลยา บับพาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงภัชรา กองทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงลภัลรดา ทองบัลลังก์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงลลิตา สุขรี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๒
นายรังสฤษฏ์ รูปเหมาะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๓
นางสาวชมพูนุท รืนภาคเดช

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพิมพ์วัน ลุนหล้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงวรศุลี งามมณีวัฒน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๖
นายอินทร์ธร พรรณา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๗
นางสาวบุษรา โลนะลุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๘
นางสาวเบญจกุล บุตดีวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๗๙๙
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุขรี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอาริยาภรณ์ โคตรพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐชัย คนเพียร

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๒
นายอรรคพล คนกล้า

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๓
นางสาวเกษแก้ว ธนจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๔
นางสาวภัทรวดี บับพาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวดารุณี ใจคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาวลูกศร สันลักษณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาววรากร ศรีสุภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๘
นางสาวอารียา วังคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๐๙
นายธีรภัทร คนตรง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวกันยรัตน์ รอบคอบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๑
นายณัฐพร เมฆเกลือน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๒
นายธนากร คนเพียร

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๓
นางสาวประภัสสรณ์ ศรีหาวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๔
นางสาวพิชชาพร พยอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล โนนศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๖
นางสาวสุธิดา ช่วยจำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๗
นางสาววันนิวา ผิวผ่อง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสนธิญา ไทยทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๑๙
นายบุรธัช ยืนยง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวนุศรา ศรีบุญเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๑
นางสาวพนิดา สุวรรณมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๒
นางสาววรรณรัตน์ คนหาญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๓
นางสาวศิริรัตน์ วังคะฮาต

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๔
นางสาวสิมิลัน กะหยี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๕
นางสาวสิริกุล สุขอร่าม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยทองศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๗
นายราชภัฏ เมืองโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวอารีญา บรรจง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๒๙
นายเจษฎา ปญญาบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๐
นางสาวณัฐกมล ศรีบุรมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๑
นางสาววาสิตา สุวรรณไตรย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๒
นายสุทธิเทพ รัตนวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๓
นายวุฒินันท์ ขำคม

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๔
นายพันแสง น้อยชิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๕
นางสาวฐาปณี

รุ่งเรืองเกียรติมงคลสิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๖
นางสาวกรรณิการ์ จูมแพง

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวเมวดี จูมแพง

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๘
นางสาวแสงอรุณ ศรีสุภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๓๙
นางสาวจิตอารีย์ ผลเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาวสุนิกร ยืนยัง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๑
นางสาวสายบัว สุพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๒
นายศิริวัตร แก้วดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๓
นายอิทธิพล อุทกิจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๔
นายธีระพงศ์ ศรีบุรมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๕
นางสาวธนัญญา สีดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๖
นางสาวนุชนาจ สุภาพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๗
นางสาวมุทิตา สุภาพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๘
นางสาวสริตา ศรีสุภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาวสุธิดา สุภาพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๐
นางสาวสุวิมล โพนสิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายสราวุธ ขัติยะมาตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายณัฐพร รัตนวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายณิชพงศ์ พยอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายภานุเดช พูลศิริ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอาภารัตน์ พยอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุภิดา พยอม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปนัดดา ขัติยะมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเกวลิน นามบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุลิตา ทะนงค์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวขำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงนลินพร ผองเริญ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายณัฐดนัย สุพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสุปญญา ผาเปา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

รัตนวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายรชฏ นามบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายศุภกฤษณ์ ดรหมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวีรเดช ศรีสาพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสุดท้าย อาจหาญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงอัญชลี ศรีหาวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายชัพวิชญ์ ดวงขันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๑ เด็กหญิงเด็กหญิงสุธิตา
เทพโกศล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายธนากร หนูเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

สำราญรืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายอนุรักษ์ โคตรหลักเพชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายวรกมล รอบคอบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายเขตขัณฑ์ บัวโรย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายอภิรัฐ เนินแสง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายสุริยา คล่องแคล่ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอัจฉรา ยอดสังวาลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง1 วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายพิชัย รัตนวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา ปราบพาล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงฐิติพร คนขยัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงสุจินดา เพียตุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๔ เด็กหญิงพัชริญาภรณ์
อรรถมาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงศิริมล โคตรสุโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายเดชนรินทร์ คนขยัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ บุตรดีวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายประกาศิต ยืนยัง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงณัฐริณีย์ พิมพ์น้อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงอัญชลี โสนายะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงประภัสสร บุญหนัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงรัตน์ติญาพร คนขยัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันธ์ช่วย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงชาลิสา สุขกุมภาพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงธนภา คุณชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ผู้ให้พร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายธีรเทพ ยืนยัง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๘ เด็กชายอนันต์ประทีป
ยืนยัง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายธนโชติ ชืนมัจฉา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายฤทธิพล ปทวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงปรางทิพย์ แข็งแรง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายวริศ มณีคุ้ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายไกรวิทย์ คนขยัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงวศินี คนขยัน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายวิชญ์พล จันทะคัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพัชราภา กรเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงศิริวรรณ เวียงสิมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายวัฒนากรณ์ จารแก่น

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายถิรวัฒน์ ยืนยัง

่ ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายวาทสิทธิ

์

บุญเต็ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายธิรพันธ์ เวียงสิมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยืนยัง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

พานเหนือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุภัค ศรีทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายปยะพงษ์ ภูมิจันดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงขนิษฐา ประเสริฐลาภ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใคร่ครวญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงศิริลักษ์ คนเพียร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงศุภานันท์ บุญรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงอทิตยา จำป

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงอรุณวดี กลีบฉวี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพงษ์สิธร สุพร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๓
นายราชประชา แสงสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๔
นายอภิสิทธิ

์

จำนงธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๕
นางสาวโชคมณี สุพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๖
นางสาวนภัสสร บุญรักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๗
นางสาวสุพัตรา จันทร์ทาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงพันลดา ตรงดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงวิลาสินี โคตรพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนภัสสร ตรีพาทย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนภาพร รูปเหมาะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงยุวดี บัวใหญ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนฤมล พันธ์มิตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวรัชยา นะเจ๊ะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ผิวขำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายสันติ คำอาทิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงพรรณิดา ศรีหาวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ อุคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอัปสร รูปเหมาะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงประภัสสร โคตรพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

เขียวศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงณฤดี ศรีหาวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายธนาวัฒน์ สว่างรุ่ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีสุภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงฐดาวรรณ ภูนำใส

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายวิษณุชัย คนเพียร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายนพดล แก้วอาษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายศุภกิตต์ วุฒิงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายอรรคเดช ใจทัด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายอิทธิพล ลินทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงอนุธิตา จันทร์เตีย

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงประกายดาว ใจทัด

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงอนุชธิดา เลิศสงคราม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงรัตนา บุญเชย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกฤติมา ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงนิชกานต์ ใจทัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ใจทัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวปวีณา ใจทัด

๐๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๐
นายวิชยา คนไว

๒๑/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายกิตติภูมิ อินธิบุตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายนฤเบศ อินธิบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายอัมรินทร์ เกิดทวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงกุลธิดา โคตอ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนภัทรสร ใจทัศน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอาทิตยา มาลัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายอรรคพล บุระวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอริสรา เกกาฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุภาวดี ใจทัศน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา บันตะบอน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงเมธาวดี สิงห์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจทัศน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงพัชรา ภูงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงธิดาพร บุทธิจักร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงภัทราวดี สุเทวี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงธิติมา มาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงพิมพ์พศิกา บุษะมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงสวิตตา สาระติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงทิพญาดา สารจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายฤทธิชา ภาคภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายไชยธพล ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายวราวุฒิ ครองบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ สุภพินิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายทัศพล บุญมาก

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุชาดา พันทะปว ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอัครพงษ์ โคชขึง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงดวงทิพย์ แสนศรี

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงภัคชญานิศ วรวิเศษ

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายสิรภพ ทานคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ตาเทพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอิทธิกร ส่องแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ สว่างอารมณ์  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายวัชรากร พรหมเสนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ซาผู

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอภิศร พรหมเสนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมเสนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจิดาภา พรหมเสนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวิภาวี เซียงฉิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศิวพร เทียมบัณฑิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุทธิภัทร พรหมเสนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวลัยพร พรหมเสนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายปญจพล พรหมเสนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายธนพล พรหมเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงเปรมมิกา อ้นอุระ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุภาพร อาสาวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา ไวมาตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงณิชากร จันทร์เสวก

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพัณณิตา โพธิไทรย์

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายนวมินทร์ เหล่าอบมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงธิดาวดี บุญครอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายเจษฎา พรหมเสนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายธีรวัฒน์ นารีนุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายธีรวัฒน์ พรหมเสนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

โคตรสุโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายพันธกานต์ เทียมบัณฑิตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ไชยคูณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายอัครพล พิกุลศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายอัษฎาวุธ พรหมเสนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพรทิวา พรหมเสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงเมธาวี ขันแข็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงศิวพร กุลวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุพรรณษา ไตรยพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอุดมพร ปยมณีกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกตุสุวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายสิทธิชัย พรหมเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายอภิรักษ์ ปาวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายธนากร พรหมเสนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายณัฐิวุฒิ พรหมเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายเกษฏา เหล่าอบมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายเอกนรินทร์ กลีบกลางดอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายวัชรพล ยืนยง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ เรืองสังข์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ท่าห้วยคำ  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายธนกร คนยืน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายเอกกมล คนยืน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คนยืน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายวัชรพล คนยืน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพยอม ธรรมรังษี  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายนนทกร โคตรธิสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอนันต์ แก้วจินดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงวรานุช คนยืน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงนลินนิภา พิกุลศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายดนุพล เผ่าเพ็ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกานต์ณิชา โพธิไทรย์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงญาณภัทร คนยืน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทัพผดุง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 โพนสวาง  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงศริษา โพธิไทรย์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนาราภัทร คำพิลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงบุณยานุช ใจตรง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปาณิศา พิกุลศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงรัชนีกร พิกุลศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอภัชนิภา ขำเปรืองเดช

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายเสกสรร โคตรสขึง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายเทียนชัย บุทธิจักร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายรพีพัฒน์ สุระธา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายอ ศรีจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายสุเทพ สกุลไทย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายไชยนิวัตร ซาเสน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายกิตติพัทธ์ ซาเสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายพลวัต ซาเสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายชนะเกียรติ ชะนะธร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายภาณุ ผานัด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายประวิตร ซาเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพงศภร บุทธิจักร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายพัชรินทร์ คนยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายศิริวิวัฒน์ บุทธิจักร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงประวรรณา นนท์พละ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงบุษยมาศ ซาเสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภิชญา ซาเสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงนิรมล ผลหว้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสิริกัลยา ซาเสน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ซาเสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงวิสุดา คณาโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ซาเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายจักริน ซาเสน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงปาลิตา อรมาตย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๑ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายนครินทร์ ซาเสน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ พิมพ์นัน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธนภัทร์ พรมเวียร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายคุณากร ปญญาดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายตะวัน คนยง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายตะวัน สอนสุด

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายธนากร บุญมัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธาวิน ยืนยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายวัชรพล คนยืน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวีรพันธ์ แก้วดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงกุลธิดา จันทมาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงกุลรัตน์ เสียงเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ยืนยง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสียงเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงทิติยา ไวยพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงนนท์ธิยา บุญนาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงภัทราวดี รุ่งโรจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิภวาดี ซาเสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายปรีดา จันทร์แดง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายปรีชา จันทร์แดง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงงามศิริ หาวัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธนธรณ์ นามบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพิระยะ ลามพัด

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ คำมุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายอัครพล โพธิไทรย์

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายอนุพงศ์ ศิลาวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เสียงเพราะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงกิตติมาพร ซาเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงกณิกนันต์ ไวยะพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงทิฆัมพร เฉลิมพล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงตรีผกา รุ่งโรจน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงรัชนีวรรณ มุ่งหมาย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุพรรณษา ปญญารักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๒ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสาธิตา ยืนยง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา กุณโฮง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงนภาวรรณ ยืนยง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายเสกสรร โคษขึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพ์ศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายธนพร อาจศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงนฤตา กันหาปอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายปฐมพร มารยาท
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายโกศล รุ่งโรจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายจตุภูมิ คนยืน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทะพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ คำมูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายตรัยมิตร ร้อยแสงจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายนรากร รัตนวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายพาโชค โคตรสขึง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายวิศรุต จันทมาตย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ อาจหาญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล่ห์กล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงกียนุช ซาเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ กมลรักษฺ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายอานนท์ พิกุลศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงริญาทอง อุณวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายศุภนิมิต วังนุราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงมณีวรรณ บุทธิจักร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงนภาพร ใจตรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงมลณิชา ไชยยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายแกล้วกล้า กมลรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายจัตรวัตร คนเพียร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายนัฐภูมิ ภูมิลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายใต้ฟา บมขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ซาเสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาใหม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสยามกลการ4 ศรีดาจันทร์  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ คนไว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าแขมทองวนาราม

 

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงชุดาพร คำนนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายธวัชชัย พิกุลศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายพงศกร พิกุลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายพิสิทธิ

์

พิกุลศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายสุดทีรัก

่

พิกุลศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายเรวัต พิกุลศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา โล่ห์คำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงชนดา โพธิไทรย์

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงณุชจิรา คนไว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงทิพย์นภา แก้วโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสนทวีสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงน้องอนงค์ โคชขึง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงมัลลิกา ศิริพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงรัตน์ดา แสนศรีลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงวรกมล โคชขึง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงศรัญยา โคตรสะขึง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงสายสุดา ทองแพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำประดับ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ ราชิวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงกฤติกา โคตรสขึง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงจุฬาพร พิกุลศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงดารุณี มาฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงนภารัตน์ นามวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงนัดทิดา ทองเภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงภัชราภา ยศการี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีโยหะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายจักรกฤษ บุตรดาเวียง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายชนินทร์ แสนจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายไชยเชด ปรางจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายธีระพล คนยืน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายพงษ์นะกร พิกุลศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ พิกุลศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายพิสิฐพงศ์ คนยืน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ พันทะปว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ โคชขึง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงพรนภา ทองเภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงมานิตา ปญญาดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีลาศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงสุปรียา กลินจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายสมบัติ ดีดวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายจีรภัทร โคชขึง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายธนพงษ์ แสงใส
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายปยะพงษ์ ใจตรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายพชร โคตรสขึง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณพราหมณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงจันทรัตน์ แข็งแรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงนัฐลดา พิกุลศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงปพัดสร โชตินิกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงพศิกา ทวีโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงสุชานัน วิลามาศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงพิชนิต บุญศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายกัมพล โคชขึง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายอพิชัย ยืนยง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายอนุชิต สมประสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงชาลิณี โยธาคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวิชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงรจนา จำปาเทพ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงศศิธร พิกุลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายณัฐกร แข็งแรง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวิจิตรตรา โคตรสขึง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา บัวแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายกษิดิเดช

์

คนยืน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายสันติภูมิ โคตรสขึง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงยลรดี ทองแพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงวิลัยวรรณ วะนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอารียา พิกุลศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงภัคจีรา วิลามาศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๑

นางสาววนิดา สวายประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๒

นางสาวศิริกันยา คนหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๓

นางสาวกฤษณา เพิมชีวาวัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๔

นางสาวอาริสา แข็งแรง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๕

นางสาวสุภัทรา บุญจันดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๖

นางสาววารี ภูผิวเมฆ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๗

นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน
๑๑/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๘

นางนฤมล จันเต็ม
๓๐/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๑๙

นางสุภาวดี บุญถูก
๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นางสาวแพรวเพชร ขันบรรจง ๗/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตะไลชัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายฐิติพงษ์ สุขลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายภาคิน กันทะวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงปวริศา สุพรรทมาถ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายธีรยุทร จันโท
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายปยะวัฒน์ จันทพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงปทัยรัตน์ ปนทะวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีตัดสูง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายณัฐกิจ ซามงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายรพีภัทร มงคลพิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงนภารินทร์ คนเรียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายศุภกร องอาจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยืนยง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงรุจาภา อุทธศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงนรากรณ์ คนไว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงพรรณนิสา ทิลาธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ซามงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงสุธิตรา อุณวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอินธิรา สารบรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงปฏินันท์ คนไว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงจินนัดดา คนไว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายเสมียนชัย สุวรรณ์คำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงสุริสา ศรีมหาไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายยุทธิชัย บุญมาศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงวลัยกร คิดดีจริง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงชนันพร ผางพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายอาทิตย์ จันทะสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายสกลวรรธน์ งามสง่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๖ / ๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสรรพสิทธิ

์

คนเพียร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายนฤดม สมนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายจันทวิทย์ เพชรนนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงนาตลดา เพ็ญพิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงอัมพิกา คำนนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ธุระที
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายชินวัตร คำนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายฐาปนินธ์ พันธุจินะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายปณณวัฒน์ จันปุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายพีรทัต อ้วนแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายโสภณ พนิช

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงณัฐหทัย ภูมิสถาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงบุญยานุช กำเหนิดบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงศตกมล สมคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงอังศุมาลิน ถินมุกดา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หอมบุญมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ลังบุปผา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยสัจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายพัฒน์ธนพล นารีนุช
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายราเชน ผากา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ยุติธรรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงนันทิดา ศรีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงพรธิดา สังฆพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล หันชะนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายนราวิชญ์ สุภาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงขัตติยา นนท์ชี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงยุวรรณดา สุขเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยวิเศษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปยธิดา พันธ์ดวง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายพีรพล คำนนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายวีระพล หาริชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายกิจการ คำลือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายชัยณรงค์ นามกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

ไชยสัจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายวิษณุ แข็งแรง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายสุนิวัตน์ โคสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายอภินันท์ คล่องแคล้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงวิราวรรณ แจ่มใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายกวิน ลังบุบผา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงพิชราภรณ์ สุขประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงมนัสวี ไกรสินธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงอรพินท์ ผากา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงดวงเนตร ศรีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงปนนภา เสาร์เฉลิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงเบญญาภา ยืนยง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยะจ่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงลลิตา บัวทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายเอกนุวัตร โพธิสุนทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายอัฐษฎาวุธ เอียมอิม

่ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสุข

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายรังสิมันตุ์ บุญเรืองนาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายสิริชัย อุปพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายสุรเดช ไชยนนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงกฤติยาณี บุญเรืองนาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายธนากร นารีนุช

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงอริศรา กุลษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายอิสรา พรมมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายพงษ์พิพัตร์ อินานันท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงกำไลพลอย ยะปะตัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงน้องหญิง ผิวขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงฉัตรกมล วงษ์สา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงจิรดา เงาทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล มุกดาหาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายครรชิต ยืนยง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายนครินทร์ งอยภูธร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายทรัพย์ภูมิ ยืนยง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายเด่น บุญเรืองนาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๘ / ๖๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงทิพานัน ยืนยง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๑ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
พร้อมใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายโชคมงคล สุวรรณเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายทรงพล ลิพิมพ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงกัณฐิกา คำลือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาวลำเนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเรืองนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายศุภวัฒน์ เส็งทุม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายธนบดี ทองมหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายภูวเรศ เสน่หา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายธวัฒชัย จันปุม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงชญานิศ ความเพียร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๒

นายอินทนู คำนนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอภิชา เชือสิงห์

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายชยันต์ สุวรรณเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายณัฎฐภุชิสส์ สังเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายภูธเนศ นามวิเศษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายชยนันต์ สัญลักษณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีวะวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายอาทิตย์ นามศร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายอักษรภัค สุวรรณพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายเอกรัฐ ลาภาชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายเจษฎากร ศรีเข็ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ นารีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายสิทธิชัย วิสุตศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญกันฑ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายปฏิภาณ มาสู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ รัตนาทีวัฒน์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขสร้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐา บัวระโส
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงอารดา ทาทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีแล็ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงพรนภัส ภูวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงจันทรมัย สู่เสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดุจนาดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายศรายุทธิ

์

อยู่สุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายเดวิจ บุพกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทองโกฏิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายวีระพล ปญญาสิม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุวีรยา แท่งทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายกิตติวงษ์ เรืองรังสรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายนราทร งามฉลวย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายนิติพงษ์ ทรัพย์สมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายเสกสรร บุตรนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงนัตติพร มุกธวัตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงปณฑิรา ศรีสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงพัชยาพา คำเสียว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงสุนิตา สุริยบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายคณิศร กล่อมทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

หาญบัวคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงปฏิญญา เข้าเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงปนัดดา พลเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงปรียานุช พลเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงมติมนต์ สุมานิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงอรอนงค์ สาระเนตร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ โสดาชม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายมนัส สร้อยแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายสรวิช งามแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงปรียานุช สอาดเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา กุจิรพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายก้องภพ ศรีภิรมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายจักรพันธุ์ ยืนสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ มาลาสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายถิรชา สีคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายทรงวุฒิ แสงวาโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายพงศกร สาขะสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงพรธิดา เสนาเทพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์หงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงชุติมา แดงสูงเนิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา คนดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ คำนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขรี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงพรชิตา ศรีวิชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๕

นายทนงศักดิ

์

จันทร์ดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๖

นายวิทยา วิสินชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เทียงธรรม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายพีรพล สุขแพง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงฐิติมา เนระวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงวรรณณิศา คามเขต

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

อุประพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปภาวดี สร้อยแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงออมสิน ศิลาลัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๔
นางสาวอารียา ตอซอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายวริทธินันท์

์

โสภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๖
นางสาวศิริลักษณ์ อาทิตย์ตัง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๗
นางสาวสุธิดา วงศ์วิลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๘
นางสาววิชชุดา ตอซอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกันตภณ ชาลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธันวา เนืองหอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ แปรงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายภูวนาถ คุณารักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายฤทธิไกร บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายยศวัฒน์ ชุ่มสันเทียะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายอนุภาพ คำนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงอัจจิมา ไชยจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายอาทิตย์ วินทะไชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุประพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงพรสินี ทองสัตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงรพีพรรณ คำนนท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงศิตานันท์ โคตะนนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงนลวรรณ ศรีสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงเพชรมณี สุวะไกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายเกรียงไกร นันทศร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๑ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีละโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายพัชรพล งามฉลวย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายมงคลชัย คำนนท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวิทธวัฒน์ คำนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายสิทธิโชค จำปา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายอนุภัทร บุญจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ นารีรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงวาสนา คนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายอดิศร แข็งแรง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายภรันยู บุญนันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายปรีชา สีสุตา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายธนกฤต ลุทัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายณัฐพล เหมือนเขียน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายสุริยา หวังเฝากลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายธนพล ครองบุญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒ วายโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายอชินวัฒน์ ปดไตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายอนาวิน สังเกตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายสราวุฒิ สังสมานันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายพีรพล จันทะวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุตตะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงออนนุช กะหะกะษิต
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๘ เด็กหญิงอินทรกรแก้ว
นันทศร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปรือทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงชลธิชา นามแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงจันทมณี โสมอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงชวิศา เนตรวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงญาญินี เดชโฮม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงพรรณราย วายโสภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงปนัดดา คำศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงวิลาสินี ลาภยิง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงเนตรชนก จันลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ อุปสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายศุกกิตติ

์

ดีดวงพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๒ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายบัลลังก์ พันธุมาตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายธนะรัตน์ รัตนวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุตรสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายมงคล ต่อซอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงปฏิวัฒน์ คุณารักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงพรณภา อ่อนพุทธา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายพาทิตย์ ดีดวงพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงวรรณนิศา เหิมสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา สอนพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงปภัสษร คำเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงศุภาพัทธ์ สามารถ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงสุธิตา สาระพาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายภูวนัย ผลจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงจิรภัทร วาป
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงพิชญดา ไชยายงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายวีระพงษ์ แสงคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บุตะเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายอดิศร พรมทัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงชญาดา ปตพี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอรจิรา เสวะนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงรัตติญา สามารถ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงพรพิมล ทองแท่งใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุนบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ สามารถ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มงคลภาส
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ทานุมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายธีรยุทธ จนทร์ทะโชด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายรชต เจริญยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงสิริวิภา สาจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงนันทพร สามาอาพัฒน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงจรรยาพร รัตนวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายพงศ์พิษณุ ทองแร่
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ผิวชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายกช สายวร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร สามารถ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายศุภกฤต มุทาพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายธนกฤต ไชยสัตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงทิพย์ญาดา นารีนุช
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงอัจฉรา อุคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายปณณวรรธ พันธ์เทศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายเอกราช ชุมแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายศิลา นาศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายเจษฎากร เมืองโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายนรเศรษฐ์ อุคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายสรวุฒิ จีนรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายอำนาจ อุคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงชลธิชา หนูจิตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ สดสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ สมตน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศุภนุช วรวุฒิพาณิชย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงสิริวรรณ กลางประพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายธนชาติ รูปเหลียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายเพชรกล้า มีแวว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายภัคพงศ์ พิมพ์หาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายวสันต์ จำปาแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงยุภารัตน์ พยุงวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร ลุกลาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายนภาสิทธิ

์

อุปพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายศรศักดิ

์

คำนนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายอนุพงษ์ มีแวว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายเอกบุรุษ วันโสภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงกนกพรรณ คำนนท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายยุทธการณ์ เมืองพิล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา สังสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที13อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายธีระพัฒน์ โยตรา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ พรมกัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายดุลยวัต คำนนท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ศิริโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จงรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายนันตชัย บุญมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายระพีภัทร คำนนท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายศุภชัย คำนนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงกิติยา ยืนยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงชนิษฐา คำนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงประภัสสร คำนนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงมุจิรา นนท์ชี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงวารีรัตน์ อ่อนเสน่ห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุนิสา มีชำนาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงภุมวารี ขัดแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงพิณญิตา คุปต์อารยกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงลิลาวัลย์ จันทะหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พลพิมาย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง2

่

วัดสุนทราราม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงมณิสรา ผิวขำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายก้องเกียร์ติ สุดสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายพงศกร บุญโสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงนภิสา บุญจันดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายวรเมธ กลางประพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายอัษฎา หงษ์คำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงนฤมล สุวรรณ์เจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายอดิศร วรรณสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงศิริญญา ศรีสุธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 วัดห้วยกอก  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงธาวินี รักคำมูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ศรีหาตา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงสมฤทัย คำประเทือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงกัญญารักต์ สุพร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร นะราศร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเทพ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ บังเศรียร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงพิชชาภา แสงเรือง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงพิธุอร เสาเคหา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ แก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายคเชนร์ ชัยหมืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือคนแข็ง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายธนกฤต มีเทียง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๕ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายภูมิภัทร สุขะพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายสุพศิน วรพรมราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายอภิลักษณ์ สุขะพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค เชือคมตา

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุ่งกาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนิลเนตร เชือคนแข็ง

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล สุขพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงปทวรรณ เชือคมตา

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงพัชรพร สุขพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงมะลิ มุ่งกาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงรัตนาสิริ เชือคมตา

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงวรรณิษา เชือคมตา

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุวดี บุญมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายพยุงศักดิ

์

สิงห์น้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายธีระวุฒิ เชือคมตา

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายทักษิณ ชุมพล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงสิริกมล ชัยมะโย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายอานุภาพ เชิดชน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายวรวุฒิ เชือคมตา

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิภาพร ข่าสะโปน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงบงกต วงศรีเทพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เชือคนแข็ง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายพรธนา เชือคนแข็ง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายอดิศร เชือคมตา

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เชือคมตา

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงวริศรา เชือคมตา

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงสิริกรณ์ เชือคนแข็ง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ไชยต้นเทือก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายชวพงศ์ ทองสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายอดิเทพ สุขพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๕

นางสาวนงค์รัตน์ เชือคมตา

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงปราจรีย์ สุขะพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายอนุพงศ์ เชือคมตา

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายสอพิจิตร ไชยสุทัด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายครองใจ ประสงค์สอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๖ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ พิจารณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงวีรดา หงษ์บุดดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายนันทวัช ข้าตะโปน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงมานิดา ชาวดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เชือคำฮด

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายปวิณ นิลหลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวเขา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีชำนาจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงไหมเงิน พรานเนือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงปวีนา นิลหลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาวปา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายเทวัน บุษดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงธมลวรรณ พรานเนือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงศรีสุดา พิกุลทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เงินพรัก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายพรรวศา กองแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงอาระยา มิตราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงเลิศนภา ผิวละมุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงวรรณิษา โพธิบุญมา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงอรญานี จ้ายสอนนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงศิวรักษ์ โพธิสีลา

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพธิโส
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงอภิญญา สุดรอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายพสิษฐ์ จรัสแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายวรากร อุทัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายธีรพล คนเพียร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงวรัทยา จันทะวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายสุชาติ กุลบุญมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงชนินาถ ข่าสะโปน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงบุษกร พลเยียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายนครินทร์ เชือวังคำ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ คำมุงคุณ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายภาสกร เชือวังคำ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงวัทันยา คำมุงคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเข็ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงวรรณวิสา เหง้าโอสา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงศุภนุช สุคำภา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายทรงพล เชือคำจันทร์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงเกษรินทร์ ขันดวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงทรงอัปสร อัคบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ เชือคำจันทร์

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุลักขณา จันโทวาท
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงอลิชา เชือวังคำ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงบุญสิตา เชือคำฮด

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายกฤษณะ เชือวังคำ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ เชือวังคำ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงรุจิรา สอนคร้าม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงรัตน์ศนี เชือคำฮด

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงนุชจิราพร สาธุชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายกีรติ สุขหย่อง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายจตุพร ด้วงเต่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายณัฐพล แซ่ลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงจีรานันท์ เชือคำฮด

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงพรมาลี ตาทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงรติพร เชือคำฮด

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายกิตติทัต เชือคำฮด

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชือคำฮด

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายธีรภัทร วงค์กระโซ่
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงกนกพรเพชร

เชือคำฮด

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปยาพัชร เชือคำฮด

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เทียมทัศน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนไฮ
วัดโพนไฮพัฒนาราม

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงศรุตา สงตลาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงภัทรภร ก้อนคำตัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยกิจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ชะคู
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงกรวรรณ แสงชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา สุระนนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงปริยภัทร ใจกว้าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายคุณวุฑ ผาระกัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงปวีณา บุญรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่โซ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงสิริกัญญา ร่องวารี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงภัทราพร กินณรีโดน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายเกรียงไกร ใจสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ปนแม้น
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายกสิวัฒน์ เมืองโคตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายภควัต พาลึก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายธนวิชญ์ เมืองโคตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ เมืองโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายธีรพล ใจช่วง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงธัญชนก กมลสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงวรพรรณ ใจช่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงโชติชนิต ยะปะเตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เมืองโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา ทวีโคตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ ถนัดหัตถกรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงชัยพร สมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายเจษฎา ประเสริฐศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายนครินทร์ แสงกาศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายณรงฤทธิ

์

โกสียบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายอนวัช เมืองโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายภูริณัฐ เมืองโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงอริสรา ทีรัก

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงอนัตดา เมืองโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงปยวรรณ เมืองโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา เมืองโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา มะลิวัลย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงวนัชพร มะลิยัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิริพร เมืองโคตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญจำเนียร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงณัฐนรี เมืองโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายจิรันธนิน กุลสุทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายศรณรินทร์ กุลสุทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธนเศรษฐ์ ไชยายงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายอภิชาติ กุลสุทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายปติพงษ์ กุลสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงปญญาพร กุลสุทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงอรวี ศรีหนองคุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงปทิตตา ดีสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงณัฐชา พาลึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ แย้มฤดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงพรนัชชา มณีวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงชาริณี ลิขิตดำรงกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายเอกรักษ์ รสดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงกมลฉัตร มิทานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายสันติชัย ใจสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายศิระ พรมลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายชิติพันธ์ ชาพิลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายขวัญภูฟา สอนพินิจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

กุลสุทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ถมภิรมณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงปยะธิดา เมืองโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงพัชริดา วาป
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา มิทานนท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงปริชมน บุญเรืองนาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายวชิรวิทย์ บุตรดีมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายชัยณรงค์ พาลึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร เมืองโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายชานน เอกปชชา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายเมธัต อัคศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ เผ่าพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายเอกภพ คันทะประเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายกชกร สมคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ คำมงคุณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา วงศ์แสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินปาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทวีโคตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายลัทธพล เผ่าพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธีรกานต์ คำภาบุตร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงวราพร บางทราย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงปณิดา ทวีโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงวราพร บางทราย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายชวัลวิทย์ แสงกระจ่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายธิติ ดีสมโภชน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงวิมลลัดดา พาลุกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายธนภัทร ขยายดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายมงคลชัย จันทโคตร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายเสรีชน ทองพัว

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แฝงลาภ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงจิตรพร ผุยคำสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ สมหมายธนภัทร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงณัฐนรี พาลึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงพีรดา แพงโสดา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงนารีกานต์ อินปาว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินธิแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทรโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงอารียา เมืองแวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงภัคพิรมย์ บุตทศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายโชติชยุตม์ ห้องแซง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงนงนภัส ใจสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงนวิยา หลักทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงอัจฉรา ดีมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงธราภร ฉายศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงสิริยากร แพงหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายธีรากร พาลึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ อ้วนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายปยะ พาลึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงกัณฑิมา รัฐพลธี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงนริศรา อัคศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงประภารัตน์ ศรีประสงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงธิญาดา นาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงแพรวา เวชกามา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โตปานวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๑ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายภานุพงค์ พาลึก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายชินวัตร ทาไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายอนันดา ศรีประสงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายวิทยา คล่องดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายชัชวาล อินปาว
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

มูลพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทวีโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงกุลนิภา คำดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงศุภัสสร ใจสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทองผา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายก้องภพ รัตนวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายมิตรภาพ ทหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นจุ่น
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุธีธิดา ดีพร้อม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พรประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงกรรติมา ดวงจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ขันแข็ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงรัตนภรณ์ จันปุม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงอุดมรัตน์ เผ่าพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงนริศรา ทองโกมุท
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายวราชิต บางทราย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงณัฐวิภา สารสิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายปฏิภาณ อมรสินธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายธนวุฒิ โล่ห์คำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงปภัสสร พาลึก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายพุฒินาท เมืองโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภูมินทร์ เมืองโคตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงกนกนาฎ เมืองโคตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงนัฐณิชา เมืองโคตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงญาดาวดี โฉมเฉลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธัญญารักข์ อากาศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงธนาภา ว่งอไว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงหทัยชนก ปรีสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายธีระยุทธ วันชูเสริม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายแสนศักดิ

์

เมืองโคตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายธนาวุฒิ เมืองโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายณัฐนา ชาพิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงจีรัชญา เมืองโคตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงอภิวรรณ เมืองโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ศิริบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ โฉมเฉลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายทินกร รูปดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายธนัชชัย ผิวขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายธีรภัทร เมืองโคตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายธราธร กิติราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายอพิสิทธิ

์

ว่องไว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ทองรินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงอรณี เมืองโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายอานนท์ เมืองโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงอริศรา ใจสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา วณิชทองคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงชไมพร จำรอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงอรปรีญา ศรีบุญเรือง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวณิชชา กุลสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายปยุต สนพะเนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงวรนุช สังชาดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะโนด 1 วัดศรีเจริญ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงอภิชญา ใจช่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงอภิชญา ทองกาล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงไพรินทร์ คนดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายคัมภีร์ คงเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงปริสา ใจช่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงนงนภัส ตาละ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงนภาภรณ์ ทองมหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงชลธิชา รูปดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงพัชชา จันทร์ส่งกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงเทวิกา ใจสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๔

นางสาววิมลรัตน์ ใจช่วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๕

นายพชร คนเพียร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๖

นางสาวนวลอนงค์ คนฟู
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ใจช่วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๘

นางสาวกิงกาญจน์

่

ศรีแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๔๙

นางสาวฐานิตา สุริยวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๐
นายทรงวุฒิ ทีรัก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๑

นางสาวจิราวดี ครทน
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๒

นางสาวทิพย์สุดา ใจสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๓

นางสาวปณิดา ไชยะแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๔

นางสาวจีรดา ยืนยัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๕

นายวรวุฒิ ขาวกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๖

นางสาววลัยลักษณ์ ปนแม้น
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายกริตธิโชค วงศ์กลาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายชลันธร น้อยทรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายนัฐพล โคสะสุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายไพศาล นครชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายเอนก อาจวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงจิรัญญา ผิวคำสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงวิราณี กุลสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงสโรชา คนหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายเก้าทัพพ์ นันทะราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ เเสนสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายอภิชาติ จันปุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงไอรินดา กลางประพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงณัฐพร ปททุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายวุฒิชัย ชัยวิชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายรพีภัทร ภายไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงรสริน อาจวิชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายสุธาศิน ปริรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ไชยดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายคูณทรัพย์ ทองบ่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายพงสกร แสนสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อาจวิชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงณกมล แสนสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงวัชรีพร วุฒิยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงอรปรียา ทวีโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายปล้องทอง สีสมุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายพงษ์ธวัช พาลึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงชญาดา กุสาวดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงชัญญาณุช คนหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงณัฐชยา ลีโคตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงนลินนิภา อาจวิชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงใยฟา บุรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันเต็ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายธีรยุทร อาจหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายทิมมี

่

มิเชล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ม่วงประถม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายธนากร ปททุม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงศุภิสรา อิงเอนุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงช่อแก้ว จันปุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายวายุ ดาวเสด็จ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี พรมภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นครชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายพิชิตชัย เสนคะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายภากร บรรจง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายพลภัทร นามเหลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงปานรพี คนดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๔ เด็กชายณัฐฐาปรากรณ์
น้อยทรง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี โพธิใต้

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แสนสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพ์อ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงกุมารี วังคะฮาต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงเกวลิน อาจวิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย กลางประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงจินดาหรา แสนโสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงชลดา อัดทะนาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วิเศษศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงณัฎธิษา แสนโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐพร โยธาวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาลือคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ปททุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทธ แสนสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายดิศานุวัฒน์ สอนสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายธนภัทร มอนน้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายธราดล วรรณเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายธราเทพ สุวรรณไตรย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ อาจหาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายธีระชัย เจริญศุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายนนทกร ไตรยวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายนฤเบศ น้อยทรง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อาจวิชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงบุญศิริ บุญศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงปฏิญญา ราชชมภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปานทิพย์ วิเศษศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายพงศธร ระนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายพรเทวา ไชยเดช
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงพิมบูรพา กันกง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี แสนสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายเมธี ประทุมมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายยุติธรรม นันทศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีสะเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงศศิธร กลางประพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายศิริพงษ์ สุพรรณโมก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงศุรีรัตน์ พ่อสียา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงสวรส พูลวุฒิกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา ระนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ อาจวิชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงอัจจิมา ศรีชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงอัญฉริญา ทองดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงปยธิดา เสียงลำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงกมลชนก ชมภูวิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดินจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา พลหาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายชัยอนันต์ มหาอุป

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายทศวรรษ โคตรวังอวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายธเนศวร เคนโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายธีรภัทร ลีโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายนพพร อาจวิชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงนภัสกร แสงไกร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงนำทิพย์ รีฮุง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงนุชนารถ วิเชียรกันทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงปยะวรรณ แสนสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงปุณณดา โมราสุทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายพงษ์พรรณ ปททุม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินสา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงภิชาศิริ อาจวิชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงมุทิตา จันเต็ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ เอกวุธ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายวรมัน โคสาสุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงศิริศร คนซือ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปททุม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงสุพิชญา พึงพรหม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยทรง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอมลวรรณ ธงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงอาริสา ทองเฟอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายสุริยกานต์ จำวงค์ลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ยุระศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงนภสร ปานแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผิวขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๖

นางสาวช่อผกา น้อยทรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๗

นางสาวณัฐธิดา สอนสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงปยพร สมสวย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๗๙

นางสาวรุจิรา พุทธเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสิรนัดดา อาจวิชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๑
นางสาวฉันทลักษณ์ อุทัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๒

นายสิทธิชัย ศรีมุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๓

นางสาวปนัดดา สุวรรณพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๔

นางสาวพิมพ์ชนก พลหาญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๕

นางสาวภัคจิรา ใจเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๖

นางสาวศรินยา กลางประพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๗

นางสาวสุลัดดา น้อยทรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๘

นายจิรายุทธ เสียงเย็น
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๘๙

นายชานนท์ สุริยะวงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๐
นางสาวฐิติยากร ไชยายงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๑

นางสาวบุษยมาศ แก้วศรีนวม
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๒

นางสาวพรรณภา บุญราชสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๓

นางสาวสุดารัตน์ อุคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๔

นายจิรพันธ์ นนทภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๕

นางสาวชรีรัตน์ อาจวิชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๖

นางสาวอังคณา ปลินกลอง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๗

นางสาวยุภาพร ราชาบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๘

นายวรวิทย์ ศรีสุภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๑๙๙๙

นางสาวศจีรัตน์ จันทรสาขา
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ วังคะฮาต

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงนภัสรา ชนะบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงปวีณา โคตรสุโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงเยาวเรศ แสนสุข

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงแคทรีน วังคะฮาต

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงยุวธิดา ไชยทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณไตรย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีใสทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธนศิลป โคตรสุโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายศุภสิน สำราญรืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงพรสินี บุญเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา ต้นกันยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายพิรพล ไชยทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงจิตพร ปททุม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงปณัฐชา อุคำพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายภุชงค์ ไชยคำภา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงรสรินทร์ โสภาจิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงวรัทยา นามอุทัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายฐิติโชค น้อยทรง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงจุฑามณี แวงวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงทิวารัตน์ ปททุม

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายนพเก้า จินตะการ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายภานุพงษ์ อุทัย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายอนุเทพ วังวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงธนัญชนก ระยับศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงภัทรวดี ปททุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงวรีรัตน์ อาจวิชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงพฤกษา พันผิว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจุฑามณี ปททุม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงภาวินี อุทัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปททุม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายเกียรติคุณ อนุชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายธราเทพ ปททุม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายพันธกาณฑ์ นันทศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงพรธิดา ปททุม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอรปรียา วงษาโท

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

เวชสันดาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายวัฒนา ปททุม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงกุลนิดา ปททุม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงเกวลิน ปททุม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกุลลาวดี น้อยทรง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

พลศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงวนิตา ศรีจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายนพรัตน์ ปานแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ วังคะฮาต

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยทรง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงปรีญาพร จันปุม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพอก 1 วัดโพนสว่าง  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บรรเทิง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี สีสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงสุนิสา กุดวงค์แก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายธนากร อินทมาตย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงอุษาณี อินตะใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายฐิติพงศ์ จันทุดม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธนภัทร อาจวิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ แสนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายสรยุทธ์ วังวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณไตรย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายกำธน ไตรยวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายชัชวาลย์ บางทราย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายประกาศิต กลางประพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายศรัณย์ ไตรยวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงกัลยา นวนเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงทิพานัน กลางประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงภัทรภร สุนทะรส

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงมนรดา แก้วศรีนวม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงรัตน์ดา พันธ์บุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอรจิรา แก้วศรีนวม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภูมีศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพัฒนวัฒน์ อาจวิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายอัครภพ อาจวิชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา ไตรยวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงอภิวรรณ ไชยกุฉิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๓
นางสาวสิริรัตน์ ไตรยวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๔
นางสาวกชพร สมศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสิริสา ลือจันดา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายอิทธิพล ยืนนาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายไตรภพ สุพร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงลินนา คนเพียร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เชือขาวพิมพ์

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงปวีณา พรสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอัษฎาภรณฺ์ สาธุชาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงสุกานดา สุพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สุพร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงปานิศา สิทธิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายโชติมณี รัตนจิรังกรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายยศกร คูณศิริกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงชวินนุช พรหมอารักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงวณิดา สินเธาว์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงชาลิสา พ่อขันชาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองขาว

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสมโชค มูลโท

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายพีระพงษ์ ใจบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงณิชกานต์ พิมพิค่อ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพรณิภา เดชชัยภูมิ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายภัทรกร วังคะฮาต

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายคูณศิระภัจ รัตนวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายฉัตรณรงค์ คนคล่อง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายชลวิทย์ คนกล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธนากุล คนคล่อง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายนัตพงษ์ ฆ้องเม็ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายศิริพงษ์ คนหมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสิริวัฒน์ คนคล่อง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ชาวนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายอนุวัตร สาธุชาติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายอรุณสวัสดิ

์

คนหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ สุวรรณมงคล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงสโรธร สูญราช

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายธนพล บุญส่ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

คนกล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ คนคล่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงทิพย์ภาดา อามาตย์มนตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คนคล่อง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คนตรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายธาราธร จันทร์หอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายประสบชัย อามาตมนตรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๘

นายเริงชัย ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายสุรเดช คนหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอวิโรจน์ รัตนวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงนิตยา เจือกรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงประวีณา รัตนวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงปรียาพร ศรีสร้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุวรรณมงคล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงศิราวรรณ พลวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุธารัตน์ ใจมัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ สีดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงเอมิกา ไชยพิมมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายธนดล สีสันงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ คนหาญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายพิรภัทร์ เเห่สันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายไพรวัลย์ คนคล่อง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายเมธา คนกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายยุทธนา คนตรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายสิทธิพร ผลราศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สูงสุด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายอดุลย์ สีดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกนกพร เชือคำฮด

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงกัลยา เวชกามา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงปานกมล คำนึงผล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายภักดิพล คล่องดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๒

นายธีระพงษ์ คนกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๓

นายนพรัตน์ รัชอินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๔

นายปฏิหาริย์ คนคล่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๕

นายอธิชา สุขรี

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายอภิชาติ เสียงเพราะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงจันทิมา ตรงดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๘

นางสาวชนันพร โสนายะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๔๙

นางสาวมะลิสา สุพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอนัญญา หิริโกกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๑

นางสาวอพัชชา คนคล่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๒

นายชนสรณ์ รัตพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๓

นายธนพล วาโย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายภูธเนตร ปญญาวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๕

นางสาวกมุทพร คะประเวช
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๖

นางสาวกัณนิกา คนคล่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๗

นางสาวกุลสตรี เวชกามา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๘

นางสาวบัวเงิน คนหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๕๙

นางสาวมณฑิรา คนกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวรุ่งอรุณ คนคล่อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๑

นางสาววาริน อินโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี คำมุงคุณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๓

นายสหรัถ ยืนยัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๔

นายอนุชา รัชอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๕

นายศิริชัย อินโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๖

นางสาวนรากร ล้อมนาค
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๗

นายปรีชา สุขรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๘

นายภานุวัตร คนคล่อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๖๙

นายสิทธิศักดิ

์

สุพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๐
นางสาวบัว วิชัยดิษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๑

นายกิตติศักดิ

์

โคตรสุโพธื

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๒

นางสาวสุปาณี สุขรี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๓

นายอดิศักดิ

์

สุวรรณมงคล
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๔

นางสาววิชชุดา ปญญาบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ พลวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๖

นางสาวแก้วทิพย์ คล่องแคล่ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงมณีรัตนา ผิวขำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงกาดแก้ว บุตรวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงจุรีเกศ สุวรรณไตรย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงชาลิสา สุวรรณไตรย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงชุติมา เสียงลำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายธนพล กองไธสงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายนักรบ ผิวขำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายปยะวัฒน์ เกษร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงโภสิกา ตันสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงกิติยา รูปเรียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงกุลยา โคตรศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงเขมอัปสรณ์ กมลคร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายชินบุตร เมืองวัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงญาณิศา คนซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐกร สุวรรณไตรย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ห้วยทราย
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ อุปญญ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายพลพล เยือใย

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงมานิตา สิทธิเกษร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายศุภกร สุวรรณไตรย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายศุภฤกษ์ เสียงลำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายสาวิตร คนซือ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายอนุชา อุปญญ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

สุวรรณไตรย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายจุฬาวิชญ์ งามเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายชินวัตร คำทองหลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายธีรยุทธ วังคะฮาต

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เสียงลำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายภาคภูมิ บุตรนิตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงมยุรี เสียงลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงวิชิตา อุปญญ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุวรรณไตรย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงอารรียา เสียงลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๑

นางสาวกุลทัชชา เวฬุวนารักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงฐิติภรณ์ คนเพียร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๓

นางสาวณัฐกมล พรทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงเบญจพร บุญชาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงภาวิณี อินทรไชยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๖

นายเมฆา ดาบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงวิจิตรา อุปญญ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๘

นางสาวศรสวรรค์ ฉวีวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๑๙

นางสาวศรัชญา คำปาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงศิริกัญญา วังคะฮาต

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๑

นายศิวาทิตย์ เสียงลำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่อือ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายกฤษดา บุตรมงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๔

นายจตุรงค์ สุวรรณไตรย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๕

นางสาวจารุวรรณ อุปญญ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายดำรงเกียรติ เสียงลำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๗

นางสาวภัทราภรณ์ เสียงลำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๘

นางสาวภาวิณี สุวรรณไตรย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๒๙

นางสาวรัตติกาล รูปเรียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุภาพร วังคะฮาต

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา ไตรงามสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๒

นางสาวชนนิกานต์ สารสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๓

นายเกรียงไกร ศรีเฉลิม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๔

นางสาวจิฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๕

นายต่อลาภ แก้วสุวรรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๖

นายธีรภัทร์ บัวขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๗

นางสาวนัทติยา สุวรรณไตรย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๘

นายรัฐพล จันดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๓๙

นางสาวศรีสุดา นิละปะกะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวศุภรการณ์ ผิวขำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๑

นางสาวสุดาพร พูลเพิม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๒

นางสาวสุทธิตา สุวรรณไตรย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๓

นางสาวสุภัทรา เสียงลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๔

นางสาวอรินทร์ยา ผิวขำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๕

นางสาวอาทิตยา สุวรรณมงคล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๖

นางสาวกนกวรรณ สิงคเสลิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๗

นางสาวเขมอัปสร กุลวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๘

นางสาวธิดาเทพ น้อยชิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๔๙

นางสาวรัตนาพร เสียงลำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๐
นายลิขิต พึงตัว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๑

นางสาวศิริณภา เสียงลำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๒

นางสาวอุทุมพร คนซือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๓

นางสาวกนกนิภา อาจหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๔

นางสาวจิราพร อุ่นอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๕

นางสาวเจนจิรา อุปญญ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๖

นางสาวกนกวรรณ ดวงมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๗

นางสาวกวินธิดา สุวรรณศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๘

นางสาวเกษศิรินทร์ สุวรรณไตรย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๕๙

นายเจษภพ คำสิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๐
นางสาวนงลักษณ์ อาจวิชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๑

นางสาวภัทราพร อุปญญ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๒

นางสาววิไรภรณ์ คำน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๓

นางสาวศิริพร วังคะฮาต
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๔

นางสาวสถาพร น้อยชิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๕

นางสาวกัลยา สุวรรณไตรย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๖

นางสาวเจนจิรา กาวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๗

นางสาวธนภรณ์ อาจวิชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๘

นางสาวธาราดา ชัยมุงคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๖๙

นางสาวพรนภา รัตนวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวพิชฎาพร ผิวขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๑

นายภาพตะวัน สุระเสียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๒

นายรัฐธรรมนูญ แสนสุภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๓

นางสาววรัญญา ผิวขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๔

นางสาววิชุดา อุปญญ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๕

นางสาวสุนันทา ผิวขำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๖
นางสาวสุวรรณารักษ์ สุวรรณไตรย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายรัฐพล เบ็ญมาตย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายกรรณภัทร เบ็ญมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วังโคตรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายปณิธาน บุรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายปรัชญารักษ์ แสนโสม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงปรียาพร ปากหวาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงปทมาพร เบญมาตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงปยฉัตร เบญมาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ เสียงลำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เบญมาตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงวรรณพร สุวรรณมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงศรินธร เสียงลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ เบญมาตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงศิริอาภา ดังไธสง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงสุวิสาข์ ปากหวาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงฐิติยา เสียงลำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ แก้วหาญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

เสียงหวาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายพวัฒน์ วังคะฮาต
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงเกษสุรีพร สลางสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงวรวลัญช์ คำโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ห้วยทราย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ห้วยทราย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๐
นางสาวชลธิชา ผลดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๑
นางสาวนิตยา สลางสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๒
นางสาวสถาพร สุภาพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๓
นางสาวสุธิดา เสียงหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายชุติวัต บัวใหญ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ บับพาน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธนากร จำปา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายวิวัฒน์ คนเพียร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายนัทธี โยนานารถ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงนุชจิตตรา นาโสก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงบุณยานุช บับพาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายยุทธพงศ์ สิงห์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงวันทนีย์ จันทร์ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายอชิรวิทย์ คนเพียร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๕ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
อินวอน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงพิชนาฎ ประเสริฐศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายวุฒิชัย โพธิยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายธรรมธัช นาโสก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายวีรพัฒน์ นารีนุช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายพันธวัช นาโสก

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายพีรวิชญ์ นาโสก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายนิติศักดิ

์

เสียงใส
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายณัฏฐิเดช พลชนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายสราวุธ นาโสก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายอรรถวุฒน์ นาโสก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงจิตติมา นาโสก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงวิราภรณ์ นาโสก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงปาริฉัตร อุคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงวรรณชนก เสียงใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพรรณิภา นาโสก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา บับพาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงชนิตสิริ นาโสก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงปาณิศา รูปงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๔ เด็กชายยศธร ศรีบุรมย์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๕ เด็กชายวินัย ไชยดี ๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๖ เด็กชายสิรภัทร นาโสก ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๕๖๐/๒๓๓๗ เด็กหญิงเกวลี อุคำ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาโสก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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