
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔,๓๐๘ คน ขาดสอบ ๕๑๗ คน คงสอบ ๓,๗๙๑ คน สอบได้ ๓,๔๖๕ คน สอบตก ๓๒๖ คน  (๙๑.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิกุลศรี
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๒
เด็กชายอรงค์กร สุพร ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๓
เด็กชายณภัทร แซ่เลียง

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๔
เด็กชายกนต์ธีร์ มงคลเกตุ

๒๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
แซ่โง้ว ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่โง้ว ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๗
เด็กชายกิตตินันท์ สุพร ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๘
เด็กชายคชมาศ ปญญาบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๐๙
เด็กหญิงจริญญา สุพร ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๐
เด็กชายณัฐกร วงค์สาเนาว์

๒๙/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โคกฉวะ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๒
เด็กชายทศพร กุหลาบขาว

๒๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๓
เด็กหญิงปณฑิตา เสนาเสถียร

๑๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๔

เด็กชายพงศธร สุพร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุขรี

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๖
เด็กชายวรเดช สุพรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรภาส์ สุพร

๑๓/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๘

เด็กชายวรากร คนขยัน ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๑๙

เด็กหญิงสายฝน ศรีเศษพิมพ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๐
เด็กชายสิทธิชัย รูปคม ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๑
เด็กชายอนันดา สุพร ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๒

เด็กชายรพีภัทร ชาภูบาล ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๓

เด็กชายเจษฎาพร ขอสุข ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ผ่องแผ่ว ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๕

เด็กหญิงธวัญรัตน์ ทองมหา ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๖

เด็กชายชัยยุทธ สุพร
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐศาสตร์ สุพร

๒๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ คล่องแคล่ว

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๒๙

เด็กหญิงฟาชมภู สุพร ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๐
เด็กชายภัทรกุล นามตาแสง ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๑
เด็กหญิงภัทร์นันทร์ ภูมิลา ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๒
เด็กชายวิวรรธน์ สีคาม

๒๒/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๓

เด็กหญิงอำภิกา นนท์กระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงแดด

่

วัดเฉลิมชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๔
เด็กชายฟาประทาน พรมชาติ ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๕ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์
นวพาณิชย์เจริญ ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดศรีมงคล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ย้อยคง ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๗

เด็กชายกิตติพันธ์ ตรีชิต ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๘

เด็กหญิงชรินรัตร์ นรสาร ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐพร พลคีรี ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐพันธ์ พลคีรี ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๑

เด็กหญิงณัฐริดา พลที
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๒

เด็กชายนราธิป เดชสิมมา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๓
เด็กชายยศกร แสงสุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำผึง

้

วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๔
เด็กชายเอกวิษณุ นราศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๕

เด็กหญิงกฤติมา ตะสอน ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภาคภูมิ

๑๖/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๗
เด็กหญิงทินรัตน์ แสนจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณมงคล

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๔๙

เด็กหญิงปวีณา ฉายชัยภูมิ ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๐
เด็กหญิงปาริตา นราศรี

๑๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๑
เด็กหญิงพัชธิดา สุขรี

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๒
เด็กชายอรรถพล หงษ์สุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๓

เด็กชายฏิกมน อินลี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ อินทร์ขาว
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คล่องแคล่ว ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ เรืองโสม

๒๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๗
เด็กหญิงประภัสสร ประธรรม์เสน ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำทอง ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยยายงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงจรรยพร ภูวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโยหะ ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๒
เด็กหญิงอรวรา มัชชิมา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๓
เด็กหญิงกิงกนก

่

เพ็งแสง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๔

เด็กหญิงชญานุตม์ สิงห์สุ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๕

เด็กหญิงศรัณญา ภักดีวุฒิ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ประเสริฐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๗
เด็กชายตรีรัชชา วัฎฏานนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๘

เด็กชายเอกภพ พรมสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๖๙

เด็กชายพีระภัทร ทีโคกกวด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๐
เด็กชายวัชนะพล ทองออน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๑
เด็กชายธนัตถ์ จ้อยศรีเกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๒

เด็กชายอชิตพล วรราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๓

เด็กชายธนโชติ พันมหา
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๔
เด็กชายสิทธิโชค อนันต์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๕
เด็กชายจักรพงษ์ ว่องไว ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๖

เด็กชายสิทธิชัย ผิวขำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๗

เด็กชายเชษฐพล มณีวรรณ
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๘
เด็กชายสุชาติ สัญลักษณ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๗๙
เด็กชายชนะ ฐานิตสรณ์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๐ เด็กชายเชบาสเตียน
ฟรีดริชโบเล่ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๑

เด็กชายอดิศร นาคอาทิตย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๒
เด็กหญิงอรัญญา สุกุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๓
เด็กหญิงรัญชิดา ผุยคำสิงห์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๔

เด็กหญิงวริศรา คนดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๕

เด็กหญิงณัฐฐา ยินดีมาก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๖
เด็กหญิงชญาภา พลศรี ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๗
เด็กหญิงศิริพร มัดชะนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๘

เด็กหญิงพรวิไล ธรรมชอบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๘๙

เด็กหญิงกิตติกา พิมพ์ศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๐
เด็กหญิงจิรัชยา เจริญรัตน์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๑
เด็กหญิงจรรยพร ศรีวิชา ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ โคตรสมพงษ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๓

เด็กหญิงไพลิน ประดับวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๔ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์
ทองออน

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๕

นายเดชณรงค์ วิริยะ
๒๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๖

เด็กชายธนากร พ่อธานี
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๗
เด็กชายรพิพัฒน์ โพธิบุตร ๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๘
เด็กชายธนพล วงศ์ละคร ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๐๙๙

เด็กชายศุภณัฐ มณีวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๐
เด็กชายกฤทณวัชร จันทไชย ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๑
เด็กชายฐัพ ไชยายงค์

๑๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๒
เด็กชายอุดมทรัพย์ บุญนำสิน ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๓

เด็กชายดำรงพร บุญมาก
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๔

เด็กชายนำโชค ไชยสัตย์ ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๕
เด็กชายสันติภาพ ศรีวิคุณ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๖
เด็กชายรพีพัฒน์ โฆษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๗

เด็กชายวีรวัฒน์ คนดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๘

เด็กชายกว้างใกล แก้วพล
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๐๙
เด็กชายสราวุฒิ เทพศรีหา

๓๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๐
เด็กชายวราพัฒน์ ศรีวังพล

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๑

เด็กชายสิทธิชัย ศรีวงค์สา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๒

เด็กชายนพเก้า ทานวัน ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ พร้อมวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๔

เด็กชายกรวิชญ์ หอมจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๕

เด็กชายอลงกรณ์ ศรีทิพย์ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คตภูธร ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงธนธาดา หงษ์ทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๘

เด็กหญิงธนพร วงศ์ละคร ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๑๙

เด็กหญิงอินทิรา กาหลง ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๐

เด็กหญิงวรัญญา คำนนท์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๑

เด็กหญิงธันย์ชยา อาทิตย์ตัง

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๒

เด็กหญิงกันยารัก เตรมี
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณศรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๔

เด็กหญิงธนัญญา พูดดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๕

เด็กหญิงปอถัก แก้วใส
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๖

เด็กหญิงปานทอ แก้วใส
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๗

เด็กชายภพพิสุทธิ พิสุทธิเสรีวงศ์

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๘

เด็กชายธันวา ชาลี
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๒๙

เด็กชายปภินวิทย์ คำโยธา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปวันเทา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๑

เด็กชายอาติยะ อัคฮาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๒

เด็กชายธีรภัทร ผ่องพูน
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๓

เด็กชายอนณ สายระดา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๔
เด็กชายอนันทสิทธิ

์

ก้อนสอน ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๕

เด็กชายชยณัฐ แซ่เจ็ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๖

เด็กชายนที วรรณสา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๗

เด็กชายภูธรินทร์ ทองออน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๘

เด็กชายวรชิต ธานี
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๓๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ วงค์ศรีทา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๐
เด็กชายนวพล น้อยเขียว

๑๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๑

เด็กชายอานนท์ บำรุง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๒ เด็กหญิงจันทราลักษณ์

ไชยชาญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๓

เด็กชายชาญชัย คนเพียร ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๔

เด็กหญิงธนพร คนไว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕

เด็กชายธีระพงษ์ ไชยายงค์ ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖

เด็กหญิงนานา วาป
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗

เด็กหญิงนำฝน ทองออน
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘

เด็กชายปณณทัต ชาธิพา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙

เด็กชายปยพงศ์ อุระ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐

เด็กหญิงมัลลิกา กงนะ
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงวิภาดา สุริย์พุทธ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒

เด็กชายสิริมงคล ใจกล้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓

เด็กชายสุจินดา วาป ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

อัมโพด
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๖

เด็กหญิงสุวิชาดา พานสำฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๗

เด็กชายจรูญศักดิ

์

บุญรักษ์ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สายไทย ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๕๙

เด็กชายทัศน์พล อุทธวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๐
เด็กชายพิทักษ์ ทองออน ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๑

เด็กหญิงวทานิยา ทองออน ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๒

เด็กหญิงศิขริน พรมทอง ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเทียง

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๔

เด็กหญิงทักษิณา ทองออน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๕

เด็กชายธนภูมิ คนเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๖

เด็กหญิงพัชรพร คำโยธา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๗

เด็กหญิงฟารุ่ง พุ่มแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๘

เด็กหญิงฟาใส แรกเรียง ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงวรรณิสา คนเพียร ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๐

เด็กหญิงวิชิตา อังคะนา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๑
เด็กหญิงศรีสุพัตรา จันทร์สุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๒

เด็กหญิงสุพัฒทรา อัตติมานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์

วรพิมพ์รัตน์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๔

เด็กหญิงเทพธิดา คนหาญ ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๕
เด็กหญิงพรรณภษา อมกระโทก

๑๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๖
เด็กหญิงพิมพ์เพชร แสนละเอียด

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๗

เด็กชายวัชรวีร์ คำงา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๘

เด็กชายวีระภัทร เสาะแสวง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๗๙

เด็กชายศักดิชัย

์

อุทาวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อมกระโทก

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๑

เด็กชายศุภักษร ทองมหา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๒

เด็กชายสาโรช แม่นศรนารายณ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีประไหม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๔

เด็กชายเอกภาพ พรมศรีลา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๕

เด็กชายกิรวิทย์ อุทาวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เขาหลวง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๗

เด็กชายชินวัตร หยิบกาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๘

เด็กชายณัฐภูมิ คำปาน ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์สุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๐

เด็กชายธนภัทร สรรค์นิกร ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๑

เด็กชายนพชัย พรสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๒

เด็กหญิงนันทิพร อามาตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ ร่างสม ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๔

เด็กชายพนมพร สารหงษ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา ขาวแก้ว ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๖

เด็กชายสวัสดิ

์

ศรีเฉลียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๗

เด็กชายสิรภพ ทองขันธ์ ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ปาวรีย์ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๑๙๙

เด็กหญิงสิริวรรณ อุทาวงศ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๐
เด็กชายอลงกรณ์ กองแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชุดา แน่นอุดร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๒
เด็กชายกิตติวินท์ นิมนวน

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ นิจการ ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๔

เด็กชายธีรเดช พรมดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๕

เด็กชายธีรพัฒน์ เตียงพลกรัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี คำสีทา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๗
เด็กชายสิทธิชัย เทพโยธิน

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ น่วมพิพัฒน์ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๐๙

เด็กหญิงญาณิศา โพธิพะนา

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๐
เด็กหญิงธัญญาพร ทองเภา ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๑

เด็กหญิงธิดา คำจันทร์ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ นะรินรัมย์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๓

เด็กหญิงภรณ์นภา ทองผา ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๔

เด็กหญิงวารุณี วงษ์ธรรม ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๕

เด็กชายศุทรา คำสุจริต ๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๖

เด็กชายสิทธิกร จรบุรมย์ ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๗

เด็กชายอิสระ คำปาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๘

เด็กหญิงอรัญญา คำโยธา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๑๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชาธิพา ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๐

เด็กหญิงกรณิการ์ ศรีโยหะ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๑
เด็กหญิงจิราพรรณ อุทัยศรี ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๒
เด็กหญิงจิราวรรณ พุทธจักร

๑๘/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสนิท
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๔

เด็กหญิงฐิติมา ชาธิพา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนบุญศิริ
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๖

เด็กชายธนกฤต ปริวันตัง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ชาธิพา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชาธิพา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๒๙

เด็กชายธนะดี ขันแข็ง ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๐
เด็กชายธีรพันธ์ ชาธิพา

๒๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๑

เด็กชายบุณยวีร์ คำดี
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๒

เด็กชายปฐพล ไชยสัจ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๓

เด็กหญิงพัชราภา ชาธิพา ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๔

เด็กชายฟล์ม ชาธิพา ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๑๐๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ชาธิพา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๖

เด็กหญิงมาลินี ชาธิพา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๗

เด็กชายโยธยาชล ฉลาดลำ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๘

เด็กหญิงรัตติกา คำลือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๓๙

เด็กหญิงสมฤดี ชาธิพา ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๐

เด็กชายสุนีกร ชาธิพา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๑

เด็กหญิงอพิชชา ศรีโยหะ ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๒

เด็กหญิงอารยา ชาธิพา ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรานอ้น วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๓

เด็กชายเกษมสันต์ ภาคภูมิ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๔

เด็กชายคชากรณ์ สาธุชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๕

เด็กชายเตวิทย์ ตันวันดี ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๖

เด็กชายธนเดช สาธุชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๗

เด็กชายธนากร สุวรรณทิพย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๘
เด็กหญิงพรรณพนัช

คล่องแคล่ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๔๙

เด็กชายภูธฤทธิ

์

สุพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๐
เด็กชายภูริทัต ภาคภูมิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยากลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี ภาคภูมิ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๓

เด็กชายณัฐวัตร สุพร ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๔
เด็กชายทรงเกียรติ สุพร ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๕

เด็กหญิงนภัสสร ทองดี ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ สุพร ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๗

เด็กชายพิชิตชัย วิชัยวงศ์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๘

เด็กชายภัครพล สุวรรณ์ทิพย์ ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๕๙

เด็กชายศุภชัย พลกุล ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๐

เด็กชายสิริวัฒน์ สีดา ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี เตียนสิงห์ ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๒

เด็กชายสุรไกร คนดี ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๓

เด็กหญิงอรียา ศิริกาล ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๔

เด็กหญิงแอนนิตา สุพร ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสุนทร

๑๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๖

เด็กหญิงกันยาวีร์ ภาคภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุพร
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา บุญญาพิทักษ์ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๖๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ มงคลเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๐

เด็กชายณชพล สุพร
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๑ เด็กหญิงณัฐวรกานต์
สุพร ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๒

เด็กชายเดชา สาธุชาติ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๓
เด็กชายทรงเกียรติ อุดม

๑๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๔

เด็กชายทรงพล ศิริกาล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๕

เด็กชายธนพงศ์ ศรีสร้อย
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๖

เด็กชายนพคุณ ภาคภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๗

เด็กชายนิวัฒน์ บุญตัง

้

๒๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยบัน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๗๙

เด็กชายบุรินทร์ สาธุชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๐
เด็กชายประภากร รูปคม

๒๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๑

เด็กชายปริวรรต ปญญาวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๒

เด็กชายปทมราช ท่ามณี ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๓

เด็กหญิงพิชญาพร ภาคภูมิ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๔

เด็กชายเมธาวี พลศรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๕

เด็กชายวรวุธ โคตรพรม ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๖

เด็กชายวีระพงษ์ สาธุชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี รูปงาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา สมานสุข
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๘๙

เด็กชายอนุชา สุพร ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๐

เด็กหญิงอิมมิเรีย ตรุกไบเย็บ ๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมอน วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๑

เด็กชายกวินท์ ประหยัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๒

เด็กหญิงธิรดา มงคลสุภา
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๓

เด็กหญิงพัชราพร รูปคม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทัพขวา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีลาฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อุคำ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปลาหลา ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฏฐินี สุวรรณทิพย์ ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๒๙๙

เด็กหญิงธีรนาฏ ชาลือ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญเรือง ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๑
เด็กหญิงอภิชญา พันธ์เพช็ร ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุพร ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๓
เด็กหญิงประภัสสรา

สุกใส
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาดี๒ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๔
เด็กชายผุแก้ว สาธุชาติ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ ศิริกาล ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๖

เด็กชายชนัณธกร ภาคภูมิ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๗
เด็กชายชยากร นอระใส ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๘
เด็กชายชลสิทธิ

์

ตะติยะสุนทร ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๐๙
เด็กหญิงณภัทรษร ก่อคุณ ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๐

เด็กชายตุลากานต์ ศรีหาวงค์ ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ ยืนยง ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๒

เด็กชายธนภัทร์ สร้างนอก ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงธิดารักษ์ ปะสาวะเท ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๔

เด็กชายธีระวัฒน์ สาธุชาติ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๕

เด็กหญิงนาขวัญ สารีศรี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ช่วยชาติ ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๗
เด็กหญิงปุณญาพร บำรุงตา ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๘

เด็กชายยุทธศิลป แสนนา ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๑๙

เด็กชายวรพล สุขรี

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๐
เด็กชายวีรภาพ ศรสำเร็จ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๑

เด็กชายศักรินทร์ สุวรรณทิพย์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๒

เด็กชายอนุชาติ สุขรี

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๓

เด็กชายอนุชิต สุขรี

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๔

เด็กชายกรภัทร บำรุงตา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๕

เด็กหญิงกรวิทย์ รัตนวงค์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๖
เด็กชายจันทร์ทการ สุพร

๑๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๗

เด็กชายเจษฎา ภาคภูมิ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุงตา ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๒๙
เด็กหญิงประภาวดี ภาคภูมิ ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๐

เด็กชายพัฒนกร สุขรี

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ทองเภา ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๒

เด็กหญิงภัสรา ภาคภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ภาคภูมิ
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๔

เด็กหญิงรินลดา คล่องดี ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๕

เด็กชายวุฒิชัย สาธุชาติ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๖

เด็กหญิงสาวิกา สาธุชาติ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๗
เด็กหญิงอมลวรรณ์ ปญญาวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๘

เด็กหญิงอัยลดา ภาคภูมิ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอยเหนือ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๓๙
เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุญเลิศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๐

เด็กหญิงชนันธิฏา วาป ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๑

เด็กหญิงตรีชฏา อินปาว ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๒

เด็กหญิงนิภา จำปาคำภา ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สาธุชาติ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๔

เด็กชายวิรวัฒน์ สุพร ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๕

เด็กหญิงศิรินภา ยิมทิม

้

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๖
เด็กชายกฤตานนท์ บุญเลิศ ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๗

เด็กชายชยากร ศิริกาล ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๘

เด็กหญิงชลดา เชือคำจันทร์

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๔๙

เด็กหญิงพัชราวดี จันทร์เพ็งเพ็ญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๐
เด็กชายภัทรชัย ศิริกาล

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๑

เด็กหญิงรัตนาพร คำมุงคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๒

เด็กชายณรงค์เดช วิภาวิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๓

เด็กหญิงพนิดา เวชกามา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๔

เด็กชายพัสกร วงค์บุตรโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ชัยวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๖

เด็กชายอนัน มากโฉม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๗

เด็กหญิงกัลญา ภูมลา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๘

เด็กชายจิตรทิวัส จันรอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๕๙

เด็กหญิงปวีณา รูปสะอาด ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๐

เด็กหญิงพัชริดา แสนจักร ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๑

เด็กชายวิทยา จันทากูด
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๒

เด็กหญิงวิราชิณี ศรีสุทัศน์ ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๓

เด็กหญิงสุจิรา อุทาวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ โฆตมัง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๑ วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๕

เด็กชายชลธี ไสวดี ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๖

เด็กหญิงณัฏฐทิชา บุญเลิศ ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ประหยัด ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๘

เด็กชายกวี คุณโบราณ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๖๙

เด็กชายชญานนท์ ศรีวิชัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๐
เด็กหญิงญาณวิภา สำราญดี ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ รูปสอาด
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๒

เด็กชายธนชัย โฆษาจารย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๓

เด็กหญิงธานัสตรา กองสำรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ รูปสอาด ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร์ คำยาง ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๖

เด็กหญิงนริตา วงศ์ชาลี
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขไกร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๘ เด็กหญิงปราณปรียา
รูปสอาด ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๗๙

เด็กหญิงรินลดา สามิตร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ สิงห์ศร ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหวาย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๑

เด็กหญิงเพ็ญศิริ โคชขึง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เบ็งยา

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๓

เด็กชายจงกล ใจเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๔

เด็กชายชยุตพงศ์ ปล้องอ้วน ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๕

เด็กหญิงฐิทินันท์ ศรีโยหะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๖

เด็กชายณัฐพล ชาลือ ๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๗

เด็กหญิงณัฐิชา พันพา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๘

เด็กชายทศพร วรวิเศษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๘๙

เด็กชายเทวฤทธิ

์

รูปสอาด ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๐ เด็กชายธนกฤตปกรณ์
สุกใส ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๑

เด็กชายปภาวิน ชาลือ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๒

เด็กชายปริภัทร โฆตมัง ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๓

เด็กหญิงปตนัดดา มงคลสุภา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๔ เด็กหญิงเยาวลักษณา
สุกใส ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๕

เด็กหญิงวิสสุตา วงค์ทะนี ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๖
เด็กหญิงศรัณยภัทร ภัทรธีระวงษ์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี จันทะกูต
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๘

เด็กหญิงอรพินท์ สุกใส
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๓๙๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ พันอุด ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๐
เด็กหญิงกฤตาภรณ์ มีกลิน

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปญญาจุติ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๒
เด็กชายคณบดี พันพา

๒๔/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๓

เด็กหญิงจิรัชยา กองเหียะ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชนะนิล ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา บุญทศ

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๖
เด็กชายณัฐวิทย์ จันรอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พันอุด
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๘

เด็กชายธนธรณ์ สิงห์สุ ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๐๙
เด็กหญิงธารุมาต คำพิลา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาลือ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ พุทไธสง ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๒

เด็กหญิงนิภาพร มูลพรม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๓

เด็กหญิงปาณกวิน เปยกสอน ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๔

เด็กชายปยะ รูปสอาด
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๕

เด็กหญิงเปรมสินี รูปสอาด
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๖

เด็กชายพรชนะ ลำเลิศ ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๗

เด็กชายยูทาคุ อิโน๊ะอุเอะ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๘

เด็กหญิงเรมิกา ศรีหาวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๑๙

เด็กชายสิทธินนท์ ชาลือ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๐
เด็กชายสุริยะ บุตรดีวงค์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังคอง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๑

เด็กหญิงกฤษติญา มงคลสุภา ๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา สุภา ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พันอุด ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๔

เด็กหญิงจีรวรรณ อัมโภชน์ ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีทาพักษ์ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๖

เด็กชายชนาธิป จันรอง ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๗

เด็กหญิงธัญญาพร ทุนดี ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๘

เด็กชายนิติรัฐ โกมล ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๒๙

เด็กหญิงปริยากร จันรอง ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๐

เด็กชายพัทธพล มงคลสุภา ๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี มงคลสุภา ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วุฒิพันธ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๓
เด็กหญิงภิรมณ์ญา ชาลี ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๔

เด็กชายวชิระวุฒิ มงคลสุภา ๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ มงคลสุภา ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี ท้วมตะเคียน ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๗

เด็กชายสุเทพ คนดี ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๘

เด็กชายอติชาต ผาอุ ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ อนันต์ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๐
เด็กชายอมฤทธิ

์

ภูมลา ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๑

เด็กหญิงอรุณกมล กองเทียะ ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๒

เด็กหญิงเกตุสุดา สุขหมัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายชมพูนิก มงคลสุภา ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มงคลสุภา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๕

เด็กชายทยุติธร ปญญาซือตรง

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ ศิริศิลป ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๗

เด็กหญิงธัญสุดา พังดี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๘

เด็กชายนนทนัน โสดา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๔๙

เด็กหญิงนันทิญา มงคลสุภา ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๐

เด็กหญิงปนัสยา บุญเสริม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๑

เด็กชายพงศกร ก่อคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๒
เด็กหญิงพรพิจิตรา มงคลสุภา ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๓

เด็กชายพลกฤต เชียวชาญ

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๔

เด็กหญิงภัทรพร สนโต
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๕

เด็กหญิงภิยดา สุพร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๖

เด็กหญิงศุภนันท์ กบินโรจน์
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ มงคลเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๘

เด็กชายอดิศร ปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๐
เด็กชายอพิเชษฐ์ ช้างน้อยอำไพ

๑๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๑

เด็กชายอภินันท์ มงคลสุภา ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสงเปอย วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๒

เด็กชายจักริน จันกง ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๓

เด็กหญิงพรภิมล คนเพียร
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๔
เด็กชายพิพงศ์พัฒน์ ศิริกาล

๑๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๕

เด็กชายพีรวิชญ์ กงนะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๖

เด็กหญิงวนิดา จันกง ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๗

เด็กหญิงศิวาพร ภูคำมี ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจเอือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๖๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ คนไว
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ พันนุมา ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๑

เด็กหญิงชุตินันท์ ภาคี ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๒

เด็กชายชุติวัต ทองกำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายซันต้า อุดมกัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๔
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เทียบศรี

๒๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายถิรวัฒน์ สุวรรณศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๖

เด็กชายทัตพงศ์ โทนสิมมา ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๗

เด็กชายธนกฤต คำรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๘

เด็กชายธนา สังฆทิพย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๗๙

เด็กชายธีรเมธ สุวรรณศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๐

เด็กชายบุญรัตน์ ครราช
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ครราช
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๒

เด็กหญิงพนิตพิชา สอาดแพน
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๓
เด็กหญิงพรรณธิฌา คำสีทา

๒๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทองมหา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ช้างหล่อ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ พุกชาวนา

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๗

เด็กหญิงสุธีมนต์ อุตมะ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปอย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๘

เด็กชายสุรพงษ์ คำลือไชย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๘๙

เด็กหญิงณัฐนรี ธรรมนิยม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๐
เด็กชายศุภชัย มนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา เคนตรี

๑๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เนาคำแพง ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๓

เด็กชายโกวิท มูลพรม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ขันแข็ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๕

เด็กชายเด่นชัย ดาลาด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ อังคะนา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ โพธิสูง

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๘

เด็กหญิงพรไพลิน จันทรโคตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๔๙๙

เด็กหญิงเพชรดา พิทักษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๐
เด็กหญิงภรณ์ศิริ นามโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๑

เด็กชายสุธี ภูธร
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๒
เด็กหญิงอรอนงค์ มูลพรม

๑๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๓
เด็กหญิงพรนิภา พันมหา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๔

เด็กชายสิรภพ ฝายพุฒ ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๕

เด็กหญิงสุระดา แม่นศรนารายณ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๖
เด็กชายเกรียงไกร จำเนียร ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อังคณา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๘

เด็กชายเจษฎา คำพิลา ๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๐๙

เด็กหญิงชลิตา ศรีมันตะ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำพิลา ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะไชยศรี ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๒

เด็กชายธนาโชค นาสิงห์คาร ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๓

เด็กชายธราเทพ คำพิลา ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

คำห้อง ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๕

เด็กหญิงนันทิดา วรินทรเวช ๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์หาญ ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๗

เด็กหญิงนิราภรณ์ สุมาลี ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๘

เด็กหญิงบัวชมพู อาทิตย์ตัง

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๑๙

เด็กชายปภาวิน คำพิลา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๐

เด็กชายปรมินทร์ คำพิลา ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๑

เด็กชายปวริศ คำพิลา ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๒

เด็กชายผาสุข ศรีสุข ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๓
เด็กหญิงเมตธ์ปรีญา

มุลพรม ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๔

เด็กชายระพีภัทร เจิงรัมย์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๕

เด็กชายฤทธิชัย สะภา ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๖

เด็กชายวรชน ประถมชาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๗
เด็กหญิงวรรณวิสา ดวงจิต ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๘

เด็กชายศุภัชกรณ์ อังคะณา ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๒๙

เด็กหญิงสายธาร หงสาวดี ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๐
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ทองผา ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ ดุลกลาง ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๒

เด็กหญิงแสงดาว ทองออน ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ พรมบุบผา ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๔

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญเรืองนาม ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๕

เด็กหญิงชญานุช เจริญราช
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ คำพิลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๗

เด็กชายนันทกรณ์ คำพิลา ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๘
เด็กหญิงนันทกานต์ วาป ๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๓๙

เด็กชายประสิทธิ

์

สะภา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๐

เด็กชายปรัชญา เชียวชาญ

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๑

เด็กชายปญญา กุมารสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๒

เด็กหญิงปยธิดา โทนทา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๓

เด็กหญิงพัชราภา ดาดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๔

เด็กชายมังกร ลาพ้น
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๕

เด็กหญิงอนุชิตา พันมหา ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอยปาหวาย วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๖

เด็กชายธนพล สุวรรณศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๗
เด็กหญิงปทุมทิพย์ วิเศษสุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๘

เด็กหญิงวลาทิพย์ พยอม ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๔๙

เด็กหญิงศรัญญา แทนสอ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๐

เด็กชายเศษฐกิจ ดีดวงพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๑

เด็กชายฉลองชัย เหมือนเหลา ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๒

เด็กหญิงชดาพร คำลือชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๓

เด็กชายเทวิน กำแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๔

เด็กชายธนากร ทองหมอก ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ นามมูลตรี ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๖

เด็กชายธีระพันธ์ คนขยัน
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๗

เด็กชายนิรุธ ศรีมาศ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๘

เด็กชายพิชิต วรวิเศษ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๕๙

เด็กหญิงรัศม์พร ไวศยวรรณวงศ์ ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๐
เด็กหญิงวรนุช ดีดวงพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๑

เด็กหญิงวิพาพร ดีดวงพันธ์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๒

เด็กหญิงวิระดา พันธ์บุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ยืนยง ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนสวาง วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี ดีดวงพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๕

เด็กหญิงจันธิมา ใจตรง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๖

เด็กหญิงเติล

้

โคตรสขึง ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๗

เด็กชายธรรมรัตน์ โชติกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วมะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๖๙
เด็กชายบรรณวิชย์ ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๐

เด็กหญิงปลิตรา พรมศร ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๑

เด็กหญิงพิมพิกา ซาเสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๒

เด็กชายภาณุพงศ์ โคชขึง ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๓
เด็กหญิงสิราวรรณ หมันดี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ ครองยุทธ ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไพเราะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๖

เด็กชายชยานันท์ ตระการจันทร์ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๗

เด็กชายชัยณรงค์ พันธ์คูณ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๘

เด็กชายธนนท์ชัย คำพิลา ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ซาเสน ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๐
เด็กหญิงธิติกานต์ พิกุลศรี ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๑

เด็กชายธีรไนย โคชขึง ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๒

เด็กชายพีรวัส โคตรสขึง ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๓

เด็กหญิงภัททิยา ศรีลาศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๔

เด็กชายภัทรพงษ์ โคตรสะขึง ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๕

เด็กชายศิรายุ โคชขึง ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๖

เด็กชายศิริชัย สอนพงษ์ ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๗

เด็กหญิงศุภวิภา ทาเทพ ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๘

เด็กชายศุภสัณห์ หาญสุโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๘๙

เด็กหญิงสุจิรา แสนจันทร์ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๐

เด็กชายอภิโชติ โคตรสขึง ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไค้ วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๑

เด็กชายนาวี ราชิวงค์ ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๒

เด็กชายภานุพงษ์ ผาอุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมเสนา ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๔

เด็กชายชินวัตร โพธิไทรย์

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๕

เด็กชายวัฒนะ แสนจันทร์ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๖

เด็กชายอนพัทย์ โคตรสขึง ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๗

เด็กหญิงอรทัย ไชยายงค์ ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๘

เด็กหญิงอลิษา แข็งแรง ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรี วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๕๙๙

เด็กชายชนะชัย แข็งแรง
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ ทองน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๑

เด็กหญิงอรยา หมูนดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๒

เด็กหญิงขวัญสิริ เหลากรม ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ผาอุ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ลาวัลย์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๕

เด็กชายธวัชชัย คนยืน ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๖

เด็กชายปฐพี ศรีประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๗
เด็กหญิงปณิตา คนยืน ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๘
เด็กหญิงประดิภา ศรแม้น

๒๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๐๙

เด็กหญิงปริยา จันทะวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๐

เด็กหญิงพรพิมล ธิพรพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๑

เด็กชายพสุเทพ ทันธิมา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๒

เด็กชายภัทรดล กองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๓

เด็กชายสุธารักษ์ แข็งแรง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ ผุยคำสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๕

เด็กชายเดชศักดิ

์

คำนนท์ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๖

เด็กชายทักษ์ดนัย มีวงษ์ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๗

เด็กชายธีรพงศ์ สุวรรณไตรย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๘

เด็กชายนนท์ธวัช แข็งแรง ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๑๙

เด็กหญิงปยะนุช ปททุม ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๐

เด็กชายภาณุพงศ์ นิยาทองหลาง ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๑

เด็กชายอภิชาติ คำเภา
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายขัตติย โคชขึง ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งแรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๔

เด็กชายนิติธร แข็งแรง ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๕

เด็กชายรพีภัทร วันเพ็ญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๖

เด็กชายสรวิศ จันทร์หอม ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๗
เด็กชายปณณวัฒน์ แข็งแรง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โคตรสขึง ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๒๙

เด็กหญิงเขมจิรา ผิวขำ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เพียรแท้

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๑

เด็กชายโชคอนันต์ คำมุงคุณ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๒
เด็กชายธรรณธรณ์ แข็งแรง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๓

เด็กชายธวัชชัย โคตรสขึง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๔

เด็กหญิงธัญวรรณ จันทะจันทร์ ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๕

เด็กชายนครินทร์ ปาจี ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๖

เด็กชายนาวี แข็งแรง ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๗
เด็กหญิงพิมญ์ชนก แข็งแรง ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ แข็งแรง ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๓๙

เด็กหญิงวรรธิยา วันทาดี ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๐

เด็กหญิงวรฤทัย เจริญสุข ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๑

เด็กชายวัชรพงศ์ ยืนยง ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๒

เด็กชายวิธวัช คนยืน ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ วันโสภา ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ยืนยง ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๕

เด็กชายอรรถพล พิกุลศรี ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญซง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ แสนจันทร์ ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอย 'รอดนุกูล' วัดนาสีนวน  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ กงนะ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๔๙

เด็กชายธันวา สิงห์ศร ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๐
เด็กหญิงวิยะดา กงนะ ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๑

เด็กหญิงสุภิญญา เชือคำจันทร์

้

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช ใจสุข ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๓

เด็กหญิงณัชวรรณ กงนะ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กงนะ ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มงคลสุภา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๖

เด็กหญิงณารากร ตรงเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๗

เด็กชายธนกร คำนนท์ ๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๘
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ คำพิลา

๒๕/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงนิลนิน คนดี
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๐
เด็กหญิงบุญญานุช กงนะ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ เปรมปรีดา ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๒

เด็กชายรัตติพงษ์ อัมโพด ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๓

เด็กหญิงรุ่งนภา วาป
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๔

เด็กชายศิรวุฒิ ชาวดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๕

เด็กหญิงศิริกร ปติชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๖

เด็กชายศุภณัฐ มหาโยธี ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๗

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ผลสุข
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๘

เด็กหญิงสาริกา แข็งแรง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๖๙

เด็กชายอนุชา กงนะ
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๐
เด็กชายอรุณนภัทร ละครไทย

๑๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๑

เด็กชายอภิชัย กงนะ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๒

เด็กหญิงกัญธิมา จำปาเกตุ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ มงคลสุภา ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๔

เด็กชายถิรายุ กงนะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๕

เด็กชายธีรเดช กงนะ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๖

เด็กหญิงนัฐธิดา คันทะยศ ๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๗

เด็กหญิงอุไรพร รูปดี ๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๘

เด็กชายนครชัย สิงห์สุ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๗๙

เด็กหญิงนิตยา พรมมา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำหอม ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๑

เด็กชายกิตติเดช ทองพัว

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๒

เด็กชายฐาปากรณ์ ใจเอือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๓
เด็กหญิงนพัฒน์ศร สอนสุภาพ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๔

เด็กชายสรยุทธ จำปา ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๕

เด็กชายสุขสันต์ ภาคสถาน ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ อัมโพด
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๗

เด็กชายจิตรภาณุ ทองออน ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๘

เด็กหญิงชญานี ชาธิพา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๘๙

เด็กหญิงญาดาวดี พรมวิชา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ มณีวรรณ ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๑

เด็กชายเดวิทย์ รัตนเนตร ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๒

เด็กหญิงรัตนิชา แสงบุญ ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๓

เด็กหญิงรุจิรดา คนดี ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๔

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๕

เด็กหญิงวันวิษา เจริญทรัพย์ ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๖

เด็กหญิงอรัญญา คำจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๗

เด็กหญิงอุษณี รัตนพันธ์ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีสาพันธ์ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๖๙๙

เด็กชายปภินวิทย์ วงศ์อัครหิรัญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๐
เด็กชายปรเมธ เคนตี

๒๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๑
เด็กหญิงศิริญญา ราชนุวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๒

เด็กชายนพดล จันทวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๓

เด็กชายพีรวัส บุญดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๔
เด็กชายมิงขวัญ

่

ราชวงค์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๕
เด็กชายวีระยุทธ คนดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาธิพา ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๗

เด็กหญิงณัฐวิมล สังสงหา ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาจันทร์ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๐๙
เด็กชายไตรภพ เตชะภู

๒๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๐

เด็กชายธนาดล ภูมลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๑

เด็กหญิงนันทิมา อุปโมง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๒
เด็กหญิงเนตรนภัทร

บุญดี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๓

เด็กชายวัฒนา อุระ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๔

เด็กชายสิทธิชัย เชือประทุม

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๕

เด็กหญิงอรพิมล จันทวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนทราย วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๖

เด็กชายศรายุทธ ทองออน ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวะมาตย์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุวะมาตย์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บางทราย
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๐
เด็กหญิงเทพนารี อุทาวงษ์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๑

เด็กหญิงพัชราภา อาวุธพันธ์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๒

เด็กชายเมฆสดใส อุทาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๓

เด็กชายสิทธิพร ทองออน ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงหัก วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๔
เด็กหญิงญาณพัฒน์ ปาปะโถ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๕

เด็กชายณัฐวัตร เคนตี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๖

เด็กชายปยะ เกตุกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๗

เด็กหญิงรัตน์ทิพย์ กงนะ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๘

เด็กหญิงกัลยา วังคะฮาด ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๒๙

เด็กหญิงแก้วมณี อัมโพด
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๐

เด็กชายเจษฎากร เชียงขวาง ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๑

เด็กชายภูวดล เทพารักษ์ ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๒

เด็กหญิงอพิชชญา ใจหาญ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๓

เด็กหญิงกวินตรา ศรีวิชา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๔

เด็กหญิงเก็จมณี พาลึก ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๕

เด็กชายฐิติพันธ์ คนดี ๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๖

เด็กหญิงทิพย์วรา นิมประโคน

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ หวังประกอบ ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๘

เด็กชายธนกฤต จูมดอก
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๓๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ อ่อนจร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๐
เด็กหญิงธัญชนก นันทา

๐๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาหลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๒

เด็กหญิงรสิตา ลาเบิกบาน
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายศรายุทธ ไชยบัน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ จากลำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ วัดอุดมธรรมคุณ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๕

เด็กชายสุธี ไชยรัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๖
เด็กชายกาจบัณฑิต เทพารักษ์ ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา
ตรัสศรี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๘

เด็กหญิงเกตุสุดา เหลาผา ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๔๙
เด็กหญิงจิราพรรณ พลสงคราม

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๐

เด็กหญิงเจนนิสา ชาลี ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๑

เด็กหญิงซอนญ่า สีขาพิมพ์ ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ภูมิลา ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญรักษ์ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๔

เด็กชายเดชาวัต เวียงปาไผ่ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๕

เด็กชายธนกฤต เหลามะดัน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชาลี ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ วาป ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๘

เด็กหญิงปณฑิตา กัดไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๕๙

เด็กหญิงพรชิตา อลพันธ์ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๐

เด็กหญิงพรนภัส ผาดี ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล พนมสัย
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๒

เด็กชายศิริชัย รอบคอบ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๓

เด็กชายสิทธิพล ลาศา ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๔

เด็กชายอนุพงศ์ เวชภาพ ๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๕
เด็กหญิงอมรลักษณ์ นาโสก ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๖

เด็กหญิงอรจิรา ดีดวงพันธ์ ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๗

เด็กชายจตุพล เทพารักษ์ ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจเทียง

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๖๙

เด็กชายธนธรณ์ กอนเกิด ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๐
เด็กหญิงนรีกานต์ ทวยเจริญ ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปรากฎ ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๒
เด็กหญิงวรรณวิมล ขาวอ่อน ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๓

เด็กหญิงสิริยากร ภาคภูมิ ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยพิมพ์ ๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๕

เด็กหญิงสุรัตนา พรมมงคล ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุระ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

เผ่าพันธ์ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๘

เด็กชายพชร ผาสุข ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๗๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๐

เด็กหญิงมานิตา สุพร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๑

เด็กชายวรภัทร ชาลี ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๒

เด็กชายศตวรรษ เชียวชาญ

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๓

เด็กชายวรเวช พันธี ๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๔

เด็กหญิงวิภาพร ชาลี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๒ วัดอรัญญวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๕
เด็กชายกฤชติพัทธ์ ศรีสุภา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๖

เด็กชายนนทกร เบ็ญจมาตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๗

เด็กชายณฐิวุฒิ บับพาน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๘

เด็กชายวันเฉลิม ไชยชนะ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๘๙

เด็กชายชวรัตน์ พุฒิจีบ ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๐
เด็กหญิงสิริโสภา บับพาน

๑๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๑

เด็กหญิงพัชราภา ผายพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงเบญญภา บับพาน ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงปวริศา บับพาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล เบิกขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๕

เด็กหญิงนิชานันท์ อุ่นเทียมโสม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๖

เด็กหญิงจิรัชยา ร่องจิก ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๗

เด็กหญิงศิรินภา บับพาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๘

เด็กหญิงทิพพ์สุดา ติบเต็ม

๊

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๗๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีโยหะ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุสาพรหม ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ บับภาร ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๒
เด็กหญิงวรัญญา บับพาน ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๓

เด็กชายชินพันธ์ รัตนพันธ์ ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๔

เด็กชายธนพล นารีนุช ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๕
เด็กหญิงฐิติมา ปยะมาตย์ ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๖
เด็กหญิงบุษบา วงษ์ชา ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๗

เด็กหญิงบัวบุษยา เลือดไทสง ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๘
เด็กหญิงพิชญาภรณ์

บังศรี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๐๙
เด็กหญิงวริญญา จำปา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา พุดไทย ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๑

เด็กหญิงรินรดา วงษ์ชา ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญเรืองนาม ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๓

เด็กหญิงฐิติวรดา นาโสก ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโด่ วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๔

เด็กชายอานนท์ สมตน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๕

เด็กชายปติ จำปา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๖

เด็กชายโดยอง เสียงหวาน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๗

เด็กชายมนัสชัย รัตนเพชร ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๘

เด็กชายรัฐพงษ์ สมตน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๑๙

เด็กชายธันวา รอบคอบ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๐

เด็กชายเทพทัต ไชยสุริย์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำปา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๒

เด็กหญิงฟารุ้ง สมตน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา เสียงหวาน ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๔

เด็กหญิงอลิสา กลางประพันธ์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๕

เด็กหญิงสิริกัญญา กลางประพันธ์ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ปาคำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๗

เด็กหญิงแววมณี เสียงหวาน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

กลางประพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๒๙

เด็กหญิงนำอ้อย เสียงหวาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงเปอย วัดสังวรณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๐

เด็กชายกัมปนาท คล่องดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๑

เด็กหญิงกุลจิรา พลวงค์ ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๒

เด็กหญิงกุลพร ทองบาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๓

เด็กหญิงธัญกานต์ เธษฐ์ปจิฉิม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวพิมาย ๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๕ เด็กหญิงประทานพร
คนกล้า ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๖

เด็กหญิงปยรัตน์ ห้วยทราย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๗

เด็กหญิงมาลีน่า คนหาญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๘

เด็กหญิงรัตนาวดี คนหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๓๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อามาตมนตรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๐
เด็กชายศุทธสิน คนขยัน

๒๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๑

เด็กหญิงสิรินดา เข็มต้น
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๒

เด็กหญิงอรปรียา แสงทิม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๓

เด็กหญิงชมพูนุช พลวงค์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๔

เด็กชายเดชาชัย ว่องไว ๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๕

เด็กชายปกรณ์ ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนชาติ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๗
เด็กหญิงรุ่งฤดีพันธุ์อักษร

ผิวผ่อง ๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๘

เด็กชายวีรภัทร สาสาย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๔๙

เด็กชายอชิระ รัตนขจรไชย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงยาง๑ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๐

เด็กชายระพีภัทร รัตนวงค์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๑

เด็กชายเศรษฐพล ตรงดี
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๒

เด็กหญิงชนัญธิดา ทวีจิตต์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ คล่องดี ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๔

เด็กชายธนนน ปญญาบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๕

เด็กชายธนมน ปญญาบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๖

เด็กชายปฐมไท ปนกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๗

เด็กชายพีระพงษ์ ปนเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๘

เด็กชายอัครพล แสงบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๕๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

จิตรอินทร์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สถานพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๑

เด็กหญิงชนาพร คล่องดี ๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แนววัน ๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๓

เด็กชายณภัทร ตรงดี
๐๗/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๔

เด็กชายณัฏฐ์ธนัน คล่องดี ๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๕

เด็กหญิงนิธินัชชา อาจหาญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๖

เด็กชายปรวีร์ รูปสอาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๗

เด็กหญิงอรจิรา รัตนวงค์ ๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๘ เด็กชายกฤษฎาภรณ์
แสนวงษ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๖๙

เด็กหญิงกัญยาณี บุดตะชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๐

เด็กชายกำชัย ปทธบุตร ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๑

เด็กหญิงกิตติมา เสียงเสนาะ ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๒

เด็กชายชุติภาส ภูเงิน ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๓

เด็กชายธวัชชัย สร้อยสูงเนิน ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คนคล่อง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๕

เด็กหญิงนรมน เกตุแผง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๖

เด็กชายนิติพล สุวรรณะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๗

เด็กหญิงนุชนาต รอดพ้น
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๘

เด็กชายบริรักษ์ ผดุงภัก
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๗๙ เด็กหญิงประภากรณ์
อามาตมนตรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๐
เด็กชายพงศกร สุวรรณมงคล ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๑

เด็กหญิงพรสิริ ชาวหนอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๒

เด็กชายพัชรพล บุญมี ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลมาตย์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๔

เด็กหญิงวรรณิภา ชมภู ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดีรักษ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนหล้า ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๗

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ชุมผาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๘

เด็กชายสิทธินนท์ ดำโดด
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๘๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ เหล่าสะพาน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๐

เด็กหญิงอรลัดดา ไชยปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร

คนหาญ ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คนคล่อง ๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๓

เด็กชายโกมินทร์ มูลศรี ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา โพนลือชาย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๕
เด็กหญิงขวัญอิศรา เมืองด้วง ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๖
เด็กหญิงดากานดา รุณจำรัส

๒๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๗

เด็กชายธนากร แจ้งสุข ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๘

เด็กชายนพวิชญ์ คนกล้า ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๘๙๙

เด็กชายนันทวัฒน์ คนคล่อง ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๑๐๐

้
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มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๐
เด็กหญิงนิศากร ยืนยัง

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๑

เด็กชายปกรณ์ สุวรรณคง ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๒
เด็กหญิงปนัดดา เล็กสมทรง ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๓
เด็กหญิงพัชราภา แพนดี ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๔

เด็กชายพิชิต แก้ววงษ์จันทร์ ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๕

เด็กหญิงรวิสุดา ศรีสมบัติ ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๖
เด็กหญิงรัตติยากร วงประกรคำ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๗
เด็กหญิงรำไพ อัศวภูมิ ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๘

เด็กชายวายุ สุทา ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๐๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ มีมัน ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๐
เด็กชายสดายุ พรมสีด้วง ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาติเจริญ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๓

เด็กชายอชิระ แสนมณี ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๔

เด็กหญิงอภิญญา กล้าหาญ ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ คำงาม ๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๖

เด็กชายอรรถชัย สุริยะอภัย ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๗

เด็กหญิงอินทิรา พระสว่าง ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๘

เด็กหญิงอุบลรัตน์ พรชัย ๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๑๙

เด็กหญิงเกสรา ผ่องแผ้ว
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๐

เด็กชายจักริน เฉลิมวัฒน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา เศษโคตร

๑๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๒

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ ยุบลพันธุ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๓

เด็กชายณัฐพล แสนมณี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๔

เด็กชายเทียนชัย พิศชวนชม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๕

เด็กชายบดินทร์ การะจักร ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๖

เด็กหญิงเปรมิกา ชุมชะ ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๗

เด็กหญิงพัทธีรา สีสว่าง ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๘
เด็กหญิงเพียงขวัญ ดวงจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๒๙

เด็กชายภัทรพงค์ แสงเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๐
เด็กหญิงภัทราพร เหล่าสะพาน

๑๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๑

เด็กหญิงรัชณี แสงสว่าง ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๒

เด็กหญิงวรฤทัย พาพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๓

เด็กหญิงวริศรา ศรเสนา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๔

เด็กชายวิชยา สืบมา ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๕

เด็กชายวิเชียร สัตย์ธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไร่รามัญ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๗

เด็กหญิงศวิตา เหล่าสะพาน ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๘

เด็กชายศักดิธัช พันธ์กาล
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๓๙

เด็กชายอาทิตย์ เศษโคตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๐

เด็กชายเอกพงศ์ พงษ์จันทึก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๑

เด็กชายเอกพงศ์ โสวาป
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๒

เด็กหญิงกนกนิภา ลาโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๓

เด็กชายเฉลิมวงศ์ เวคะวินิต
๒๙/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๔

เด็กหญิงชนิตสิรี คนกล้า ๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๕

เด็กชายชนุดม ใจบุญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๖

เด็กชายเทพวายุ สุพร
๒๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๗

เด็กชายธนากร แสนมณี
๒๙/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๘

เด็กหญิงเบญจภา สุวรรณคง ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๔๙

เด็กชายปรินทร์ สามพันธ์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๐
เด็กชายปทวี โสวาป ๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๑

เด็กหญิงพิราอร ชาวนา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๒

เด็กชายภคนันท์ ภูพวงนิล ๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๓

เด็กชายมานิต ยืนยัง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๔

เด็กหญิงวิลาสินี พูดเพราะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๕

เด็กชายศุภชัย อารมย์สวะ ๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๖

เด็กหญิงสรัลชนก โปร่งเมืองไพร
๐๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๗

เด็กหญิงสริตา ไชยสาร
๒๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๘

เด็กชายสิทธิพร โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุนิดา ชอบบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๐

เด็กหญิงอภิษฎา แสนมณี ๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลำพาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๒

เด็กหญิงอรอนงค์ เทียมชัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๓

เด็กชายเอืออังกูล

้

ถาคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๔

เด็กหญิงไอรดา ใจเย็น
๒๔/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูเพ็ง ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๖

เด็กชายรัตนพล คนคล่อง ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีมหา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๘

เด็กหญิงชนิดาภา แสนภูวา ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๖๙

เด็กชายณฐพงศ์ พันที ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมอินทร์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๑

เด็กชายนเรศวร ณ ลำปาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๒

เด็กชายนฤเบศร์ คนคล่อง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๓

เด็กหญิงนีรนาท คำนึงผล
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๔

เด็กชายพรชัย สุขกลิน

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๕

เด็กชายยศวร บุญมาลา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุวรรณมงคล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๗
เด็กหญิงวรรณนิภา แก้วงามขำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๘

เด็กชายศิวกร กุลวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๗๙

เด็กชายสถาพร อาจหาญ ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๐
เด็กชายกฤชณัท อาจหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๑

เด็กชายกฤตภัค สลางสิงห์ ๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๒

เด็กหญิงจิรัชญา คนหาญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๓

เด็กชายชุติพนธ์ วิชุมา
๑๑/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๔

เด็กชายธนภัทร บรรจง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๕

เด็กหญิงนีรนุช คำนึงผล
๐๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๖

เด็กหญิงบุปผา เมืองงาม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๗

เด็กชายพีรภัทร สมคะเนย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๘

เด็กชายภูมิรพี คนคล่อง ๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๘๙
เด็กหญิงเรือนขวัญ ผ่องแผ้ว ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๐

เด็กชายวรินทร ครองยุทธ ๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๑

เด็กหญิงอลิลลดา โสนายะ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๒

เด็กชายธีรภัทร เหง้าณี ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๓

เด็กชายวีรพล อินโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๔

เด็กชายกลวัชร คนคล่อง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จริยานันทกุล

๒๗/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐรินีย์ พลวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๗

เด็กชายณัฐวัศห์ กาบขุนทด
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๘

เด็กชายธเนศ อุดมพร ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๐๙๙๙

เด็กชายธีระเดช โคตรพันธ์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๐
เด็กหญิงนภัสสร ทองขัน

๒๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๑
เด็กชายนันทพงศ์ คนตรง

๓๐/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๒

เด็กชายปรเมฆ โคตสุโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ พันที

๑๕/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๔
เด็กหญิงรักษกร คนแคล้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๕

เด็กชายรังสิมันต์ ขันแข็ง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๖

เด็กหญิงรัตติกาล สุวรรณมงคล
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๗
เด็กหญิงแววดาว สีดา

๑๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๘
เด็กชายสุพเดช สุวรรณมงคล

๑๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๐๙

เด็กชายนันทกร คนแคล้ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๐

เด็กหญิงนิลาวัณย์ คำกระสินธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๑

เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณมงคล
๒๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๒

เด็กชายวายุ สุวรรณมงคล ๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๓

เด็กชายศุภสัณห์ สีดา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๔

เด็กชายสถาพร สุวรรณมงคล ๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๕

เด็กชายอชิรวัฒน์ สุวรรณมงคล
๑๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคก๒ วัดชัยเสก (ชัยเสกมงคล)  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๖

เด็กหญิงกรชนก คำมุงคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๗

เด็กชายจามร ผิวขำ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เสียงลำ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๑๙

เด็กหญิงณัฐชา เสียงลำ ๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวขำ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๑
เด็กหญิงทิพย์มลฑา ผิวขำ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๒

เด็กชายธนดล แสนสุข ๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๓

เด็กหญิงธนัชพร เสียงลำ
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๔

เด็กชายพชรพล เปารัมย์ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๕

เด็กชายพศวัต เสียงลำ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๖

เด็กหญิงพิชนาฏ เสียงลำ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลางประพันธ์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๘

เด็กชายรติพงษ์ ผิวขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๒๙

เด็กชายระพีภัทร ผิวขำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ ผิวขำ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๑

เด็กชายศุภฤทธิ

์

เสียงลำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๒

เด็กหญิงสิรินาถ ชิดทวงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๓

เด็กหญิงสิรินุช ชิดทวงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๔

เด็กชายสิริราช เสียงลำ ๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๕

เด็กชายสุภัคชน ศรีบุรมย์ ๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๖
เด็กหญิงอภัสราวดี เสียงลำ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๗

เด็กหญิงกุลภรณ์ คนคล่อง ๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๘

เด็กชายชยพล ผลาผล
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๓๙

เด็กชายชยวัศ คำมุงคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๐

เด็กหญิงชลิตา เสียงลำ ๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๑

เด็กหญิงโชติรัตน์ ดารา ๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมันตะ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๓

เด็กชายนพรัตน์ คุณฉัตร์ ๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๔

เด็กชายนฤชัย ผิวขำ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๕
เด็กหญิงประยิดาญ์ เสียงลำ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๖

เด็กหญิงปวีณา ผิวขำ ๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๗

เด็กชายพงศ์ภัค อินโบราณ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เสียงลำ ๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๔๙

เด็กหญิงมณฑิตา จันทวงค์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๐
เด็กชายสันติสุข เสียงลำ ๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๑ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
ผิวขำ ๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ โคตรบุญเรือง ๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิลา

๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๔

เด็กชายคชรัตน์ รัชอินทร์ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๕

เด็กชายชยานันท์ ผิวขำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๖

เด็กหญิงชุติมา เอียดตรง ๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๗
เด็กชายญาณวรุตม์ เกิดแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๘

เด็กชายฐิติพงษ์ อินโบราณ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๕๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

นงลักษณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เสียงลำ ๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๑

เด็กชายทวิรัฐ เสียงลำ ๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๒

เด็กชายธนวินท์ เสียงลำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๓

เด็กหญิงธิฆัมพร อินธิราช ๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๔

เด็กชายปริวัตร แสนสุภา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๕
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เปารัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๖
เด็กหญิงพุทธรักษา จูใย

๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๗

เด็กชายเริงชัย ศิริมา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๘

เด็กชายวรเมธ เสียงลำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๖๙

เด็กชายวิทยา ห้วยทราย
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๐
เด็กชายวุฒิชัย ผิวขำ

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๑

เด็กหญิงศศิณภา ผิวขำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๒

เด็กชายศิวะพร สุวรรณไตรย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๓

เด็กหญิงอรวรรณ ภาคี ๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คนคล่อง

๑๔/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๕

เด็กชายกิตติพงศ์ วรรณภูงา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๖

เด็กชายฉัตรดนัย ผิวขำ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๗

เด็กหญิงชญานิศ เชือดวงผูย

้

๒๙/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๘

เด็กหญิงณัฐชญา เสียงลำ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๗๙

เด็กหญิงณิชาธาน ผิวขำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๐

เด็กชายทัชกร ทองดี
๑๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๑

เด็กหญิงนันทิวา เสียงลำ ๐๕/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๒

เด็กชายปฎก เสียงลำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๓

เด็กชายพลภวิทย์ เอฟวา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๔

เด็กหญิงพวงชมพู เสียงลำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๕

เด็กหญิงพัชริญา ข้าตะโปน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๖

เด็กหญิงพิมชฏา เสียงลำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ ภูศรีฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๘
เด็กชายภูมิเทพฤทธิ

์

จันทนาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๘๙

เด็กชายรัฐนันท์ เสียงลำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๐
เด็กหญิงวราพรรณ ผิวขำ

๑๖/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๑

เด็กหญิงวิมลสิริ เสียงลำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๒

เด็กชายสุภวัฒน์ ผิวขำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสียงลำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๔

เด็กชายอนุภัทร ผิวขำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๕

เด็กชายอรรถพล อาจหาญ ๓๐/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๖

เด็กหญิงอารยา เสียงลำ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหลวงปูจาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

"ราษฎร์ประสงค

วัดศรีจอมพล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๗

เด็กชายคมสันต์ คนเพียร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๘

เด็กชายภาคภูมิ สอนการ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๐๙๙

เด็กหญิงเรืองกิจ ดรเขือนสม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๐

เด็กหญิงศันศนีย์ สีดา ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๑

เด็กชายสุวัจน์ ลีแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๒
เด็กชายอดุลย์วิชญ์ จันทร์เวช

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๓

เด็กชายกฤษฎา ภูมิลา ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๔

เด็กหญิงกันยาพร ไชยรักษ์ ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๕

เด็กชายกิตติภณ พลสนะ ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๖

เด็กชายจักรพันธ์ โสนายะ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๗
เด็กหญิงจิตติภัทรา สงวนรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๘

เด็กชายจิรายุท สีดา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๐๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไวสู้ศึก ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๐

เด็กชายชนันท์ณัฐ ชะฎา ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๑

เด็กหญิงชมพูนุท โพธิไสย ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๒

เด็กชายชินพัทธ์ รอบคอบ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๓

เด็กชายเชษฐา ทองเฟอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๔

เด็กหญิงญาณิศา คนเพียร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๕

เด็กหญิงฐิติชญา สิงห์ศร ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๖

เด็กชายเทวา จันทร์คงวงษ์ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๗

เด็กชายธนัช บุญไชโย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๘

เด็กชายธนากร ยอดเกวียน ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๑๙

เด็กชายนวพล รัชอินทร์ ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๐

เด็กชายนัฐพล ศรีลำพัง ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๑

เด็กหญิงนันทิยา ทับแสง ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๒

เด็กหญิงบุณรดา สิงห์สุดี
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๓

เด็กหญิงปรีญนุช ไชยดำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๔

เด็กชายปาณวัฒน์ ขำคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๕

เด็กชายพงศกร วงษ์พินิจ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๖ เด็กหญิงพลอยพรรณ
ปญญาบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์เลิศ ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ พาลีรักษ์ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๒๙

เด็กชายพิสิษฐ์ ปรือทอง ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๐

เด็กชายมงคล เสียงเพราะ ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๑

เด็กหญิงมณีลิน คล่องแคล่ว ๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๒

เด็กชายรณรณก กองกมล ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๓

เด็กชายวายุ แก้วดี ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๔

เด็กหญิงศิรประภา คล่องแคล่ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๕

เด็กหญิงศุภิสรา สุพร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๖

เด็กชายสันติชัย คำลือไชย ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุพิดชญา รูปเหมาะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๘

เด็กหญิงสุภัสร หารธงไชย ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๓๙

เด็กหญิงเสาวภา ด่างเกษี ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๐

เด็กชายอนันตสิน โพธิสิม

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๑

เด็กชายอัครเดช อาษาพนม ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๒

เด็กชายอัครพล สลางสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๓
เด็กชายเอกนรินทร์ รูปเหมาะ ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๔

เด็กหญิงกชกร คนเพียร
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๕

เด็กหญิงกชพร คนตรง ๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๖

เด็กชายกรวิชญ์ คล่องดี
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ฉิมเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๘

เด็กชายกิตติกวิน

์

ศรีสุภา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๔๙

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ขำคม ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๐

เด็กหญิงจิราพัชร ขำคม
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ศรีหาวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ภูสิมมา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๓

เด็กหญิงชญานุช เพชรเกลียง

้

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๔

เด็กชายชนเนษฎ์ นครังสุ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา พันธุ์โกศล
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๖

เด็กชายชวภณ กอนกระโทก ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๗

เด็กชายชินกรณ์ เข็มจันทร์ ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ยอดสาร
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๕๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรจง ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๐

เด็กหญิงฐิตาพร สอนสะอาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๑

เด็กหญิงฐิติภา ฤทธิคำรณเหิมหาญ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ ภูมลา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๓

เด็กชายณัฐกรณ์ บุพศิริ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ละครไทย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ แอบกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๖

เด็กชายณัฐดนัย คงค้างพลู
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีหาวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๖๙

เด็กชายณัฐพล บุสภา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๐

เด็กชายณัฐวัศ มติยาภักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ อาจหาญ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๒

เด็กหญิงทิพาพร อาจหาญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๓

เด็กชายธนกร ยืนยัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๔

เด็กชายธนดล รูปเหมาะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๕

เด็กชายธนพล ศรีนครดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ สุพร
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๗

เด็กชายธนัฐพงค์ อัฐนาค
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๘

เด็กชายธนากร ดาราศร
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๗๙

เด็กหญิงธัญชนก สืบสวน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิรินัย ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๑

เด็กชายธีรพงศ์ โคตรพันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๒

เด็กชายนพรัตน์ พันพา ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๓

เด็กชายนฤชา อามาตย์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๔

เด็กหญิงนวรัตน์ บรรจง ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๕

เด็กชายนัฏธชัย นพบูรณ์ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๖

เด็กหญิงนัฐณิชา โพธิเสนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๗

เด็กหญิงนันธิดา ห้วยทราย ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ สิงหาทิพย์ ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๘๙

เด็กหญิงนิตยา ระจันลี
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๐

เด็กหญิงบุษยมาส มูลสาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๑

เด็กหญิงปณิดา ภูมิลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๒

เด็กชายปวีณวัฒน์ ทับทิมไสย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๓

เด็กหญิงปวีณา แสนสนธิ ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๔
เด็กชายปณณวัฒน์ วิเชียรเทียบ ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๕
เด็กชายปณณวิชญ์ พุ่มเฉลิม

๒๗/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๖

เด็กหญิงปาลิตา วงค์ศรีทา ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๗

เด็กหญิงปยธิดา ประสงค์ดี ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๘

เด็กหญิงปยะฉัตร พหลทัพ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๑๙๙

เด็กหญิงปยะพร ดวงสมสา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๐

เด็กหญิงเปรมวดี อินแจ้ ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๑

เด็กชายเผ่าภาคิน สายสมบูรณ์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๒

เด็กหญิงพลอยใส เสียงลำ ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๓

เด็กหญิงพัชรพร แสนโสม ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๔

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พรมชาติ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๕

เด็กหญิงพิชญาภา แสนนามวงษ์ ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๖

เด็กหญิงฟลิปดาร์ ภักดี ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๗

เด็กหญิงภัชราพร สมน้อย ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา อุทกิจ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๐๙

เด็กชายภูตะวัน รัตนวงค์ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๐

เด็กหญิงมณฑิตา รูปเหมาะ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ โคตรพันธ์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๒

เด็กชายยศวรรธน์ ราโช
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๓

เด็กชายรพีภัทร ปาณะทึก
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๔
เด็กหญิงรินทร์ลภัส โคตรสุโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๕

เด็กหญิงวรัญชลี คล่องดี ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๖

เด็กชายวิระฉัตร์ รัชอินทร์ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๗

เด็กชายวิศณุวัฒณ์ หอมหวล
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๘

เด็กหญิงวีณาพร แก้วษรดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๑๙

เด็กชายวุฒธิชัย คนเพียร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๐

เด็กชายวุฒิชัย สัญจร ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๑

เด็กชายศรายุธ จันทิหล้า
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๒

เด็กหญิงศศิวรรณ คนเพียร ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ เสียงลำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุดาทิพย์ อุประถา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๕

เด็กชายสุทธินันท์ ภูมิลา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๖
เด็กชายสุนันทพัฒน์ วงค์กระโซ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุนิตษา ทองมหา ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา เพชรชนากร
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงสุรัสวดี รัชอินทร์ ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๐

เด็กหญิงหทัยทิพย์ วังคะฮาต ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฮวดพรม
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๒

เด็กชายอชิตะ ถวิลการ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๓

เด็กชายอชิรวัฒน์ อาจหาญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๔

เด็กชายอภินันท์ เชือคำจันทร์

้

๑๕/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บำรุงภักดี ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๖

เด็กหญิงอัญมณี สอดศรี ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๗

เด็กชายอานนท์ มิงขำษ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ รัตนวงค์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๓๙
เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ใจคง

๑๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๐ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
คล่องแคล่ว ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๑

เด็กหญิงกนกมณี รูปคม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๒ เด็กหญิงกนิษชากรณ์
คนขยัน ๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๓

เด็กชายกฤษฏิ

์

มะโนขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยเพชร์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๕

เด็กชายกิตติภพ รอบคอบ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๖

เด็กหญิงกุลนิภา ศรีสุภา ๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๗

เด็กหญิงเกตสินี สุพร
๑๔/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๘

เด็กชายคมกริช เตือยชาวนา

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๔๙

เด็กชายจักรกฤษ์ ภูมลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๐

เด็กหญิงจารุนันท์ รัตนวงค์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๑

เด็กชายจารุวัฒน์ รัตนวงศ์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ รัชอินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ห้วยทราย ๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๔

เด็กหญิงจุฑามณี รูปเหมาะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สุพร
๑๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๖

เด็กชายเจตภานุ กรมแสนพิมพ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๗

เด็กหญิงเจริญสุข อาจหาญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๘

เด็กชายชนสรณ์ คนเพียร
๒๙/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๕๙

เด็กหญิงชลดา บุสภา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๐

เด็กหญิงชลธิชา คนหมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๑

เด็กหญิงชลันธร บุญรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๒

เด็กชายชิติพัทธ์ จันปุม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ห้วยทราย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ อาวรณ์ ๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วุฒิยา

๒๙/๐๑/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๖

เด็กชายไชยวัฒน์ นามบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ อุ่นฟา
๒๓/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๘

เด็กชายณภัทร ทาร่อน ๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๖๙

เด็กชายณภัทร ปญญาบุตร ๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนปะคำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๑

เด็กชายณัฐพล สุพร ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ศร ๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๓

เด็กชายณิชพน จันทะวงค์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๔

เด็กชายดุลยณัฐ คูสกุลวัฒน ๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๕

เด็กหญิงเดียร์ดา ศรีหาวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๖

เด็กชายเตชิต ใจบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๗

เด็กชายทีปกร โพธิไสย ๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๘

เด็กชายธงชัย รัตนพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๗๙

เด็กชายธนกฤต คนเพียร
๒๒/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๐

เด็กชายธนพล พยอม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๑

เด็กชายธนภัทร ปฏิเหตุ ๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๒

เด็กหญิงธนาพร โคกแปะ ๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์

สุพร ๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๔

เด็กหญิงธันยชนก ภูผาลัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๕

เด็กชายธันวา อาจหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๖

เด็กชายธินพัฒน์ คนคล่อง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๗

เด็กชายธีรพล ศรีหาวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๘

เด็กชายนนทพร สิงห์ศร
๑๔/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๘๙

เด็กชายนฤนาท ศรีบุรมย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๐

เด็กชายนฤนาท สีดา ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๑
เด็กหญิงบุญญรัตน์ ราชอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๒
เด็กหญิงบุญญรัตน์ รุ่งโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๓

เด็กหญิงบุญสุดา รัชอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๔ เด็กหญิงประกายฉัตร
มาลี

๒๙/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๕

เด็กหญิงปริรัตน์ นาโสก
๓๑/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๖

เด็กหญิงปลายฟา มารศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๗

เด็กหญิงปณฑิตา สีวะสุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๘
เด็กหญิงปณณวรรธ เสียงลำ ๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๒๙๙
เด็กหญิงพชรวรรณ บัวหลวง

๑๐/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๐
เด็กชายพลพล คำสอน

๒๒/๐๓/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๑

เด็กชายพัฒนะพล ศรีสาพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๒

เด็กหญิงพิมรดา ตันดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๓
เด็กหญิงเพชรไพลิน เสียงเพราะ

๑๑/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๔

เด็กหญิงเพียงพอ เสียงเสนาะ ๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๕

เด็กหญิงภัทรวดี นิลบุตร ๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ มโนสีลา ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๗

เด็กหญิงมธุรส บรรจง ๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๘

เด็กชายมนตรี เสียงเพราะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๐๙
เด็กหญิงมุกดารัตน์ ชุมปลา

๐๑/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๐

เด็กชายรติกร คนหมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๑

เด็กชายรพีภัทร สิทธิยะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ คำพิลา ๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๓

เด็กหญิงรัชชุดา รัตนวงค์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๔

เด็กหญิงรัตติกาล จำป
๒๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๕

เด็กชายรัตภูมิ ผลเลขา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๖

เด็กหญิงรุจิราพร คนเพียร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๗

เด็กหญิงลภัสรดา สมมิตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใจคง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๑๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุวรรณไตร
๒๓/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๐

เด็กชายวิวัฒน์ มหิสนันท์
๑๒/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ยาศรี ๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๒

เด็กชายศุภกิจ ยืนยัง

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๓

เด็กชายศุภชัย บุญรักษ์ ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๔

เด็กชายศุภโชติ คนเพียร ๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๖
เด็กชายเศรษฐพิชญ์ ชำมะลี

๑๘/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๗

เด็กหญิงสโรชา ธนาวุฒิ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ไขแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ภูมิลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๐ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
คนเพียร

๒๖/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๑

เด็กชายอณุวัฒน์ ตรงดี ๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๒

เด็กชายอดิเทพ สุขรี

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๓

เด็กชายอนุพงศ์ ธรรมโชติ
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ คนเพียร ๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ อารีเอือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระทองเติม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๗

เด็กหญิงอลิชา ทองขาว ๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๘

เด็กชายอัฐพล พาลึก ๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๓๙

เด็กชายอัศวรา คนเพียร ๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๐

เด็กชายเอรวัตร รูปเหมาะ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนำเทียงวันครู ๒๕๐๑

่

วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๑

เด็กชายกิตติชัย ศรีบุรมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๒

เด็กหญิงแก้วตา ศรีสุภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ จันทร์อิน
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๔

เด็กชายณฐพฤฒ ปากหวาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๕

เด็กชายณัฐกร ศรีบุรมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๖

เด็กหญิงดวงฤดี ศรีบุรมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๗

เด็กหญิงทัศนีย์ สุภาพันธ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๘

เด็กหญิงนภัสสร สมเสาร์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ จูมแพง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๐

เด็กชายนำโชค คำจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๑

เด็กหญิงนิตยา สุภาพันธ์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๒
เด็กชายบุญรุ่งเรือง ทุมพานิชย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๓

เด็กชายพิทวัส กัตโร ๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๔

เด็กชายภาวิณ ศรีบุรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วิเวกวิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๖

เด็กชายสมัคร ศรีบุรมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๗
เด็กชายอนันต์ฑชัย จูมแพง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๘

เด็กหญิงอัญรินทร์ ผาเหลา ๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๕๙

เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุภา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๐

เด็กชายกษมา เผล่ามงคล ๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๑

เด็กชายจักรพงศ์ ศรีบุรมย์ ๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๒

เด็กหญิงญานิศา บุญชมศุภชัย ๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ปรุงเรณู ๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๔

เด็กชายนันธวัช ผากา ๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๕

เด็กหญิงปาริตา แสนสุข ๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๖

เด็กหญิงพัชรธิดา จูมแพง ๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๗

เด็กหญิงพัชรพร อาจหาญ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๘

เด็กชายภาคภูมิ คำจันทร์ ๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๖๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ

ประมูลสิน ๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๐

เด็กชายวิทวัส รัตนวงค์ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ น่าบัณฑิตย์ ๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ปานแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๓

เด็กหญิงสุธิชา สีดา ๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๔
เด็กหญิงกมลพรรณ คนเพียร

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๕

เด็กหญิงกรวรรณ ทุมพานิชย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๖

เด็กชายกฤษดา สีลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีสมภาร ๑๐/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปะอุ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๗๙ เด็กหญิงทรัพย์อนันต์
ศรีหาวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

พิมพ์สังข์
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๑

เด็กชายธราดล สมเสาร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๒

เด็กหญิงนฤทัย ว่องไว
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ผายพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๔

เด็กชายปรติ ปนมณี ๐๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๕

เด็กชายพรชัย ยืนยัง

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๖

เด็กชายพัชรพล สีขาว
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๗

เด็กหญิงยุวดี ศรีสุภา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ คงธงชัย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา จูมแพง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๐

เด็กหญิงอริตา เทศารินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๑

เด็กหญิงอุษามณี ขัติยะวงษ์ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๒

เด็กชายกิตติกานต์ ภารกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ อุ่นอินทร์ ๐๖/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๔

เด็กหญิงชลลดา สุภาพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๕

เด็กหญิงฐิติวรดา จูมแพง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๖

เด็กหญิงทอฝน ภูหาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๗

เด็กหญิงนันทิชา แก้ววิเศษ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๘ เด็กหญิงประภาวรินทร์

เชียวชาญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๓๙๙

เด็กหญิงรัชณีกร เข็มพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๐
เด็กหญิงรัตติกาล บุญส่ง

๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๑

เด็กหญิงรุ่งรัดดา รอบคอบ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๒

เด็กหญิงลภัสสินี มาตะพาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๓
เด็กหญิงวรัทยาพร การร้อย

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๔

เด็กชายศุภกานต์ ศรีบุรมย์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นวนคำสิงห์
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๖
เด็กชายสุริยะการญ์ สวาทวงค์

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๗

เด็กหญิงอธิชนันท์ สุภาพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๘

เด็กชายอัครเดช ฤทธิวงค์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๐๙

เด็กชายศรายุทธ บุญดี ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๐

เด็กชายศุภกรณ์ รัตนวงค์
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา แหล้พรม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรจง ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ อาจหาญ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๔

เด็กชายธรรมนูญ ห้วยทราย ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๕

เด็กชายนิติภูมิ สุพร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๖

เด็กชายปญญากร รัตนวงค์ ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๗

เด็กชายพัชรพล บรรจง ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บรรจง ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๑๙

เด็กชายอนุชา อินทิ ๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๐

เด็กหญิงอภิลดา อาจหาญ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๑

เด็กชายอุษณกร พยอม ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๒

เด็กหญิงกฤติยา พุ่มพวง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๓

เด็กชายณัฏฐกรณ์ เสียงหวาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๔

เด็กชายธนากร รัตนวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๕

เด็กหญิงนภัสสร อาจหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๖

เด็กหญิงนรีกานต์ ชาวนา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๗

เด็กชายพานทอง รัตนวงค์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๘
เด็กชายศรัณยพงศ์ แขสว่าง ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๒๙

เด็กหญิงอนัญญา อินทิ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๐

เด็กหญิงอรอุมา อาจหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๑

เด็กหญิงกฤติยา แหล้พรม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๒

เด็กหญิงณัฐชา คนกล้า ๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๓

เด็กหญิงดวงหทัย สิงห์ขันธ์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๔

เด็กชายทักษิณ อาจหาญ ๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๕

เด็กหญิงนัฐตชา บุญดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๖

เด็กชายปยราช นางาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๗
เด็กหญิงพลอยศิลศิริ

ศิลารักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ คนดี
๒๒/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๓๙

เด็กหญิงภัทรพร ศรีสาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๐

เด็กหญิงวิทิตา เมืองโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล รัชอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

ขำคม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๓

เด็กชายสิทธิกร อาจหาญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๔

เด็กหญิงสิริพร วงศ์วัฒนวิบูลย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๕

เด็กหญิงอภิญญา บรรจง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซ่ง วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๖

เด็กชายธนะพัฒน์ บัวโรย ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหลวง๑ วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๗

เด็กชายวันวิชิด ชนะดิษฐ์ ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหลวง๑ วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๘

เด็กชายสุริยะ พยอม ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหลวง๑ วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๔๙

เด็กหญิงอารียะ ยอดสังวาลย์ ๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลวง๑ วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๐

เด็กชายอิสริยะ ปองบุญมี ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหลวง๑ วัดสามัคคีธรรม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๑

เด็กชายธนานันดร แก้วดี ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๒ เด็กหญิงเปรมศีริประภา

รัตนวงค์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๓

เด็กชายกนก เสาวลัย ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๔

เด็กหญิงธันยพร ธรรมโท ๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๕

เด็กชายพงศกร รอบคอบ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรอำคา ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๗

เด็กชายภูวนัย รัตนวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๘

เด็กชายวีระ บุญรถ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๕๙

เด็กชายอดิเทพ เจริญศรี ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๐

เด็กชายอนุชา ถาวร
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรอุมา รัตนวงค์ ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๒

เด็กชายกฤติภูมิ บับพาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๓

เด็กหญิงคัดเชียร์ สิมาชัย ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๔

เด็กชายจิราทิพัส บุญหว่าน ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปรีดี
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๖

เด็กหญิงญาณิศา เนินทราย ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๗

เด็กชายธีระพงษ์ ลุนาวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๘

เด็กหญิงนันธิดา พันธุ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๖๙

เด็กหญิงปานริญญ์ บางศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๐

เด็กหญิงภาณิดา รัตนวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๑

เด็กหญิงเมธาวี คนคล่อง ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๒

เด็กชายศิริชัย พยอม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๓

เด็กหญิงอารียา นันธิษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๔
เด็กหญิงจันทกานต์ สัตยวงค์ทิพย์ ๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๕

เด็กชายเจษฎา นามบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ วังคะฮาต
๑๘/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กาลจักร
๒๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา รัตนวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๗๙

เด็กชายพงษ์เจริญ สลางสิงห์ ๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๐
เด็กหญิงพรทิตย์ตรา

รัตนวงค์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๑

เด็กชายภูริภัทร สาระรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๒

เด็กชายวรวิช คำรัศมี
๒๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริเวช
๑๓/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๔

เด็กหญิงอภิชาดา จันกัน
๑๗/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ รัตนวงค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

คำฟู ๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๗

เด็กหญิงอุมาพร รัตนวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองบง วัดศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๘

เด็กหญิงขวัณสุดา ใจมัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๘๙ เด็กชายชนะพงศ์พันธ์
ไกลถิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๐
เด็กชายณรงค์เพชร สุภาพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๑

เด็กชายธนพล จันทร์ชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๒

เด็กชายผาหลวง คนกล้า
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๓

เด็กหญิงมุธิตา ยืนยัง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๔

เด็กหญิงรัตติกาล ผิวขำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๕

เด็กหญิงรินสิรินธร์ สิมลา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๖

เด็กหญิงศลิษา คนหมัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๗

เด็กหญิงกชกร คนตรง ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๘

เด็กชายณรงค์ รัตนวงค์ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๔๙๙

เด็กชายธนากรณ์ สุพร ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๐

เด็กชายปรัญชัย แซ่ว่าง ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๑

เด็กชายปติพล โคตรสุโพธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๒

เด็กหญิงพัชรี บัวแช่ม ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๓
เด็กชายยุทธศาสตร์ บรรจง ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๔

เด็กหญิงรัชนีกร น้อยชิน ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๕

เด็กชายวัชระ ยืนยัง

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเจียมจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โสมสุพรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๘
เด็กชายธรรณธรณ์ คนตรง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๐๙

เด็กหญิงมณฑิตา ยืนยัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๐

เด็กหญิงเรือนใจ ทัพแสง ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๑

นายวีระยุทธ อินไชยา ๐๒/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ เสียงเพราะ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๓

เด็กชายสุทิวัส บุตรดีวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดจันโทวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๔

เด็กหญิงชนาพร คนขยัน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๕

เด็กชายชิตตะวัน สวัสดิวงไชย
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๖

เด็กชายนันทิวัฒน์ บุตดีวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๗

เด็กชายปกรณ์ สุวรรณชัย ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๘

เด็กหญิงปาณิศา คนขยัน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๑๙

เด็กหญิงพจนีย์ คนขยัน ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๐

เด็กหญิงพณัชกร ยืนยัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๑ เด็กหญิงพัสตราภรณ์
จิระปาน ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๒

เด็กชายฤทธิธรรม สีดา ๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๓

เด็กชายจตุพร ปททุม ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๔

เด็กชายจรัส โคตรสุโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๕

เด็กหญิงจริญา ยืนยัง

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๖

เด็กชายจ้าวสมุทร ศรีแสงจันทร์ ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๗

เด็กชายชัชชัย อาจหาญ ๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๘

เด็กหญิงตวิษา วังคำ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๒๙ เด็กหญิงทรรศณวฤน
เกือทาน

้

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ เกษจัน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผิวผ่อง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๒

เด็กชายวรเชษฐ์ สุขรี

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๓

เด็กชายศราวุธ พันธง ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๔

เด็กหญิงพัชรภา อุทโท ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๕

เด็กหญิงพัชรี ศรีหิรัญ ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๖ เด็กชายวงศ์ทองธรรม
มาศทะวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์กานดา

ธีรศิษฏ์วีระรังษี ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแมด วัดวรวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๘

เด็กชายกฤษฎา ชาวนา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๓๙
เด็กหญิงจริยาภรณ์ อาจหาญ ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๐

เด็กชายณชพล โกสาพันธ์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กรวยสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๒

เด็กชายธนายุต ไชยฤกษ์ ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๓

เด็กหญิงปญญาพร ขันติวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี อุทธพันธ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๕

เด็กชายภาธร บุราชรินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๖

เด็กหญิงลลิตา ขันแก้ว ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๗

เด็กหญิงลีลาวดี ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๘

เด็กชายวทัญู เสียงเสนาะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๔๙

เด็กหญิงวนาลี บุสภา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๐

เด็กชายศักดิทวี

์

คนขยัน ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา นาโม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๒

เด็กชายสุรชัย มาศขาว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๓

เด็กหญิงอภัสรา ยืนยัง

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๔

เด็กชายอัศวพล คนฉลาด
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๕

เด็กหญิงไอริสา บับพาน ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๖

เด็กหญิงธัญวรรณ คนขยัน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๗

เด็กชายสิริวิโรจน์ แข็งแรง ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๘
เด็กชายจักรกรินทร์ พันธะบัวศรี ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐนรี คนเพียร ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๐

เด็กชายพงษ์ชัย พันนุมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๑

เด็กชายวีรภาพ มงคลเกตุ ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ คนเพียร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๓

เด็กชายสุขอนันต์ แสงสุวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๔

เด็กชายเอกกวี ขำคม ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๕

เด็กชายกิติพงษ์ โคตพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๖
เด็กหญิงอุลัยลักษณ์

รอบคอบ ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดศรีนวนบุปผาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สาฤาษี
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๘

เด็กหญิงนันทิดา พยอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๖๙

เด็กหญิงนาตยา คำมุงคุณ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๐

เด็กชายปกรณ์ หมันกลาง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๑

เด็กชายภาคิน เมืองโคตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๒

เด็กหญิงสันติญา ศรีประสงค์ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุนีย์ วิจิตรจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกลียงเกลา

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ มุลลิปุม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๖

เด็กหญิงอัสรา วาป ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๗

เด็กหญิงจิตกัญญา สุริพล
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๘

เด็กหญิงนำฝน บุญรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๗๙

เด็กหญิงนำฝน พยอม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๐

เด็กชายภูมิจิตร เจียมสันติ
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๑

เด็กหญิงวรัชยา คนเพียร
๑๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๒

เด็กหญิงสรัลรัตน์ สุพร ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๓

เด็กหญิงกฤติยาณี พรมมา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

มะหมุด
๒๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๕

เด็กชายธนเทพ สุทธิบริบาล
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๖

เด็กหญิงรัตติกาล ขันตี
๑๗/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรดีวงค์ ๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา ตะโคดม ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๘๙

เด็กหญิงธิดาพร บุญรักษ์ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๐ เด็กหญิงนรินทร์รัตน์
แพงพัก ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๑

เด็กชายบดินทร์ ศรีหาวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๒

เด็กชายพงศ์ภาณุ เนือทอง

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๓

เด็กหญิงรจรินทร์ โคตรพันธ์ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๔

เด็กชายวิวัฒน์ บุญรักษ์ ๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๕

เด็กหญิงสุนันธิดา คนเพียร ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๖

เด็กชายอารักษ์ ฤกษ์ยาม ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๗

เด็กชายเฉลิมชัย คนเพียร
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๘

เด็กหญิงชลดา บุญรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๕๙๙

เด็กชายธีรพัฒน์ เกินขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๐

เด็กหญิงนริษา แก้วมาตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๑

เด็กหญิงพรชิตา รูปเหมาะ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๒

เด็กชายภาคภูมิ คนเพียร ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็งพารา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๔

เด็กชายศรเทพ คนเพียร
๒๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๕

เด็กชายศรยุทธ์ คนเพียร
๒๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๖

เด็กชายอัครพล จันทะเส
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๗

เด็กหญิงขวัญข้าว พันนุมา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๘

เด็กหญิงจรัญพร ศรีทอง ๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๐๙

เด็กชายจักรพันธ์ โลคลัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๐

เด็กหญิงชนาภา คนเพียร
๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๑

เด็กหญิงนิตินัดดา เผียดสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๒

เด็กชายไพรวรรณ ยืนยง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญรักษ์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๔

เด็กหญิงมนัญญา แฉล้มชาติ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๕

เด็กชายยุทธชัย คนเพียร ๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฤทธิวงค์ ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อาจสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๘

เด็กหญิงเสาวณิต คนเพียร
๒๗/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๑๙

เด็กหญิงอรสา พันนุมา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๐

เด็กหญิงชนนภา ปญญาวงษ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๑

เด็กชายธนากร ด้วงพิทักษ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๒

เด็กหญิงอภิฤดี คล่องดี ๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๓

เด็กชายกฤษติภูมิ หงษาชุม
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

สุพร ๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาบุตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๖

เด็กชายณัฐสิทธิ สุพร
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๗

เด็กหญิงดวงใจ คนหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๘

เด็กหญิงดวงใจ ปนหยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๒๙

เด็กชายธนวรรธน์ แสบงบาล ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๐

เด็กหญิงธนิษฐา กาฬภักดี ๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๑

เด็กหญิงปทพร ไชยปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๒
เด็กชายยุทธศาสตร์ มีชัย ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๓

เด็กชายระพีพัฒน์ มุณีวงค์วีระ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๔

เด็กหญิงศิรินภา ผิวผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุภัชญา รูปคม ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๖

เด็กชายกฤษฎา ปญญาบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๗

เด็กชายจิรโชติ ห้าวหาญ ๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๘

เด็กชายธนาคิม อินดา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๓๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๐

เด็กชายศรัญู สุพร ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีจอมมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๑

เด็กหญิงกวินตรา - ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๒

เด็กหญิงเกตศรา คล่องดี ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีเฉลียว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๔

เด็กชายนพรัตน์ โกรธา
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สาธุชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๖

เด็กชายรัชนนท์ บุญคำ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๗

เด็กชายวิทวัฒน์ ปวงคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๘

เด็กชายสุภวัตร สันตเตโช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๔๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงค์มีแก้ว ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คล่องดี ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๑ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์
ตะดวงดี ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๒

เด็กชายโกมิน สุรา ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๓

เด็กหญิงชาริสา อุปคุณ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๔

เด็กชายณัฏฐกรณ์ อุปคุณ ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๕

เด็กชายธนพล สุขรี

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๖

เด็กชายธนภัทร สุขรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๗

เด็กหญิงปณิดา ปญญาบุตร ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปทวงค์ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๕๙

เด็กหญิงแพรวา กงนกขุ้ม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๐

เด็กชายภิภัทร สีเฉลียว ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำพิลา ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรรมคุณา ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๓

เด็กหญิงศุภิสรา อัฐนาค ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๔

เด็กชายสุรีย์ อินทร์กง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๕

เด็กชายอาทิวรา แซ่เบ๊ ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๖

เด็กชายอารักษ์ ศรีเฉลียว ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๗

เด็กหญิงอาลายาห์ รูปคม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๘

เด็กหญิงกวินตรา สีลาทอง ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๖๙

เด็กชายเขมินท์ สุขรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๐
เด็กหญิงคณัสนันท์ พรหมช่วย

๑๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๑

เด็กหญิงณัฏฐริกา ภูถาดงา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๒

เด็กชายณัฐชนน นามบุตร ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ คนงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รูปคม ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๕

เด็กชายธนกฤต น้อยวุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปทวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ แนวทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๘
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ อุปคุณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๗๙

เด็กชายวีรภัทร สีดา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ ปนทอง ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ ออทะขันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๒

เด็กชายณัฐพล ศรีสาพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๓

เด็กชายธนเดช พลคำมาก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเฉลียว
๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๕

เด็กชายธนา สีดา ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๖
เด็กหญิงนรินทร์พร ยืนยัง

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๗
เด็กชายพัฒธนพงษ์ สุขรี

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๘
เด็กชายเพชรายุทธ แสนสุข

๑๑/๐๖/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ปญญาบุตร ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา สุขรี

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดศรีโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๑

เด็กชายชยานันต์ คนเทียง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๒

เด็กชายประเวช คนคล่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๓

เด็กชายปญญากร พิงไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๔

เด็กหญิงพรสุดา คนตรง ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ช้อนสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ โคตรพันธ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๗

เด็กหญิงรัชนีกร ผุยคำสิงห์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๘

เด็กชายวายุ คนเทียง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๖๙๙

เด็กชายศาศวัต สีดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๐
เด็กหญิงชาลิสา ช้อนสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๑

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ใจมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๒

เด็กหญิงดาวัลย์ สีดา ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๓
เด็กหญิงตะวันฉาย ศรีเฉลียว

๑๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๔

เด็กชายธันวา สีดา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๕

เด็กหญิงนารีผล ศรีเฉลียว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๖

เด็กหญิงวิชุดา สร้อยจิต ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๗

เด็กหญิงวิยะดา เสนาพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๘

เด็กหญิงวิลิสา นามบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๐๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองบัลลังก์ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๐

เด็กชายภูชิต รัตน์ประทุม ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๑

เด็กหญิงวิสุดา อาจหาญ
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๒

เด็กหญิงอุมาริณี มังกร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๓

เด็กหญิงทักษยา สีดา ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๔

เด็กชายธเนศ สีดา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๕

เด็กหญิงมะลิสา รัตน์ประทุม
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทักท้วง ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๗

เด็กหญิงศิรินยา ประทุมวงค์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๘

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๑๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

คนตรง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๐

เด็กชายพลวัฒน์ ปญญาวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๑

เด็กหญิงพัชริดา คนคล่อง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๒

เด็กชายวิวัฒน์ สีดา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๓

เด็กหญิงวิสุดา คนคล่อง ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุภัสศรา มงคล
๑๙/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนปาแคน วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ คำแดงใส

๒๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๖
เด็กชายก้องพิพัฒน์ วรรณทอง ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๗

เด็กชายกันตภณ บำเพ็ญบุญ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๘

เด็กหญิงทรรศิกา รูปคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ ปทวงค์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๐

เด็กหญิงรมิตา รูปคม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๑

เด็กหญิงวริศรา สุขรี

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๒

เด็กชายวัชรพล เชือพระซอง

้

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๓

เด็กชายศตวรรษ ผ่องแผ้ว ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๔

เด็กชายศุภณัฐ รูปคม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ยงยุทธ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ สีดา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๗

เด็กหญิงกุลธิรา รูปคม
๒๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๘

เด็กหญิงจิราพร ทับทิม ๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คล่องดี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๐

เด็กชายธนากร คล่องดี
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๑

เด็กชายนพดล ยืนยัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ สุพันธ์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๓

เด็กชายวีรบุรุษ ปนแตง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๔

เด็กหญิงอินธดา แพงแสน
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง วัดศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๕

เด็กชายพิชิต พลวงค์ ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๖

เด็กชายยัณยงค์ รัตนวงค์ ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

รัตนวงค์ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๘

เด็กหญิงจันทนิภา โคตรพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ โคตรพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๐

เด็กหญิงจิรัฎคณา บุสภา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๑

เด็กชายชินกร นันทา ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์

สัมพันธ์ ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ อักษรทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ศิลาวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขำคม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๖

เด็กหญิงพิราภรณ์ อุคำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๗

เด็กหญิงร้อยรัตน์ สุวรรณศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ รูปเหมาะ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ขำคม ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๐
เด็กชายสกลวรรธน์ รูปเหมาะ ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๑

เด็กชายสิริวุฒิ สมศรี ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุจิตตรา จำปา
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุดธิดา สว่างหล้า ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๔

เด็กหญิงกวินตา ยืนยง ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๕

เด็กหญิงกัญจนพร ศรีหาวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๖

เด็กชายกิตติพงศ์ จันกง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๗

เด็กหญิงจารวี รูปเหมาะ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ตีสถิตย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๖๙

เด็กชายชยพล ศรีหาวงค์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๐

เด็กชายณัฐกร รูปเหมาะ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทำไหม
๑๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๒

เด็กหญิงณัฐธิชา บุสภา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๓

เด็กชายณัฐศิลป บุสภา ๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๔

เด็กหญิงนันทิยา ชาวประมง ๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๑ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๕

เด็กหญิงปภัสสร โคตรพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๖

เด็กหญิงปนชนก ฤทธิวงค์ ๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๗

เด็กหญิงพรฑิตา สีดา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๘

เด็กหญิงพรธิดา ศรีหาวงค์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๗๙

เด็กหญิงพิชญากร จันผาย ๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๐

เด็กชายพิทยา แก้วดี
๑๔/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๑

เด็กชายรัฐศาสต์ ศรีเฉลียว
๐๖/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๒

เด็กหญิงลฎาภา ศรีหาวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๓

เด็กหญิงวรางคณา โคตรพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๔

เด็กหญิงวิรัลพัชร แสนบุดดา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๕

เด็กหญิงศรัญญ่า อุคำ ๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๖

เด็กหญิงภาวิณี นันทะพันธ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ใจทัด ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๘

เด็กชายชนากานต์ ใจทัศน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๘๙

เด็กชายเทพนิมิต ใจทัศน์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๐

เด็กชายพงศ์ศิริ บุรีสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๑

เด็กชายพีรดนย์ ใจทัศน์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วิใจคำ

๑๔/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๓

เด็กชายทัตพงศ์ บุพชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๔

เด็กชายธนกร ไกยะวินิจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๕

เด็กหญิงนิศากร ทองใสศร
๑๔/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๖

เด็กชายปภินวิช ธรรมพรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๗

เด็กหญิงมุกดา วิลัยกุล ๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๘

เด็กชายวสุธร จันดาหอม ๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๗๙๙

เด็กหญิงศญามล อินธิบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๐

เด็กหญิงอันธิกา สุกวัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนามน วัดนามนวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๒

เด็กชายกิตติภัทร ไตรยพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๓

เด็กหญิงจิดาภา พรหมเสนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ลูกสีดา ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ วรวิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๖

เด็กชายชนะชล สมแก้ว ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๗

เด็กหญิงนันทิชา ใจทัศน์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๘

เด็กหญิงรังศิญา รักษาพล
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ แสนศรี ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๒ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๐

เด็กหญิงสุชานาถ นันทะพันธ์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๑

เด็กหญิงลลนา พรมจร
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๒

เด็กชายธนโชติ ต่อซอน ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๓
เด็กหญิงกฤติกานต์ แสนศรี ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ ทองขาว
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๕

เด็กชายชิติสรรค์ โคตรสมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา พรมจร
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๗

เด็กชายเธียรธรรม ทานคำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๘

เด็กชายปฏิภาณ ปยวัน
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๑๙

เด็กหญิงปริตรา แพงกัลยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๐

เด็กชายพันธกร เรียงรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๑

เด็กชายพีณภัทร พาเลิศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา จันทพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา สุเทวี
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๔

เด็กหญิงลลิตา แพงกัญญา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๕

เด็กหญิงวัลลภา แพงกัลยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ กอแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ภูผิวขำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๘

เด็กหญิงศุภานัน บูชาบุตร ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๒๙

เด็กชายสดายุ อ้วนวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๐

เด็กชายอมรวิชช์ วันทวี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริอรรถ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แดงบุตร ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๓

เด็กหญิงจิรพัฒน์ แดงบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ซอนพา ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๕

เด็กหญิงโชติกา ผิวเหลือง ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๖

เด็กชายธนพนธ์ ตรงดี ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๗

เด็กหญิงธัญรดา คนไว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๘

เด็กหญิงธิดา พุทธสารวงศ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๓๙

เด็กหญิงนันทนิดา บุญซ้อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ซอนภา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๑

เด็กหญิงประภาวตี ศรรักษ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๒

เด็กหญิงปยะธิดา ซอนพา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยืนยง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๔

เด็กชายภราดร นิลดำ ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๕

เด็กหญิงมณฑิรา อุทพันธ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๖

เด็กหญิงสุพรรณี ผิวเหลือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๗

เด็กหญิงเอลิญา ซาเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๘

เด็กหญิงจิตรานุช ใจทัด
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๔๙

เด็กหญิงจุฑาพัชร ใจทัด
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๐

เด็กหญิงชลลดา ใจทัด
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๑

เด็กชายชวิศ ใจทัศน์ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๒

เด็กชายชินวุฒิ ใจทัด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๓

เด็กหญิงฐิติธา ม่วงงาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจทัด
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๕

เด็กหญิงบูรตา โสภาพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๖

เด็กหญิงพณณกร คนไว ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๗

เด็กหญิงพรชิตา นาแพง ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๘

เด็กหญิงพรไพลิน คนไว
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สถาน ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๐

เด็กชายพานา ไพเลียง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๑

เด็กหญิงสิริกัญญา ใจทัด
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๒

เด็กชายอรรถวิทย์ ใจทัด
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา วัดเกษมสุข  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๓

เด็กชายชยพัทธ์ เทพสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๔

เด็กชายศรายุทธ พรหมเสนา ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๕

เด็กหญิงกนกเกตุ พรหมเสนา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๖

เด็กหญิงจิดาภรณ์ พรหมเสนา
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๗

เด็กหญิงฑิมพิกา เนืองนัยสา

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๘

เด็กหญิงณัฐธิชา ศิริยม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๖๙

เด็กชายธนกร พรหมเสนา ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๐

เด็กหญิงจิดาภา ซาเสน
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๑

เด็กชายณรงค์ คนยืน ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๒

เด็กชายธีรเดช ไทรย้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๓

เด็กชายรังสิโรจน์ รุ่งโรจน์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ วัดท่าห้วยคำ  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๔

เด็กหญิงสุชัญญา สุริยะศรี ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๕

เด็กชายกนกพล พันทวงค์ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๖

เด็กหญิงจารีณัฐ มุ่งหมาย ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๗

เด็กชายภูสิวัฒน์ กมลรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๘

เด็กชายศิริพงศ์ ซาเสน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพยอม วัดธรรมรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๗๙

เด็กชายสมรักษ์ มณีบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๐

เด็กชายเกริกพล ชาประสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๑

เด็กหญิงกุลกัลยา ซาเสน ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๒

เด็กหญิงคันธรักษ์ ซาเสน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๓

เด็กหญิงจันทภา พิกุลศรี ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๔

เด็กหญิงจิรฐิดา คนยืน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๕

เด็กหญิงณัฐชา คนยืน
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๖

เด็กชายธีรเดช มังทะ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๗
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

ศรีชนะ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โคตรพันธ์ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๘๙

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วพิลา ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๐

เด็กชายวรเชษ ชมทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง๑ วัดโพนสวาง  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๑

เด็กชายกวิล โคษขึง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๒

เด็กหญิงกิงดาว

่

พิกุลศรี ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๓

เด็กชายธนาวุฒิ โพธิไทรย์

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๔

เด็กชายธีรพล โพธิไทรย์

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๕

เด็กหญิงปณิดา คนยืน
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๖

เด็กหญิงปภาดา พิกุลศรี ๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๗

เด็กชายพงษ์ศิริ ทวีอภิรดีพิทักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำพิลา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๘๙๙

เด็กหญิงลลิตา จันทร์คำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๐

เด็กหญิงวรัญญา มณีสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา บุญบำรุง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๒

เด็กหญิงอภิชญา แข็งแรง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

แสงเรือน
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายอ วัดศรีจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๔

เด็กหญิงมาริสา คนเพียร ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ เกตุทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๖

เด็กชายคณิศร สุขส่ง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๗

เด็กหญิงจุรารัตน์ ซาเสน ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๘

เด็กหญิงชลธิดา สุทธิจักร์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๐๙

เด็กชายณฐชนนท์ ทุมมามูล ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๐
เด็กชายณรงค์วัฒน์ ศรีสุวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ซาเสน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๒

เด็กชายณัฐพนธ์ แสงบุตรดี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๓

เด็กชายปรัชญา สุพินิจ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๔

เด็กหญิงปยกร บุทธิจักร์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คนยืน ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๖

เด็กชายพิทยพงศ์ ศรีอาด
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๗
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ประหยัดชือ

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๘

เด็กหญิงพุธิตา ภักดีสอน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๑๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ซาเสน ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๐

เด็กหญิงวรรณภา สุขส่ง ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๑

เด็กหญิงศิริญญา ซาเสน
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

คนยืน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๓

เด็กชายสุริยะ ซาเสน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี วัดศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สมหวัง ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๕

เด็กชายพลเชฏฐ์ หมวดภัทรีย์กุล ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๖

เด็กหญิงรวิสรา เรชิวงค์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๗

เด็กหญิงกัลยา ปนอำคา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๘
เด็กหญิงชญาน์นันท์

คำสิงห์ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๒๙

เด็กหญิงชลิตา ซาเสน ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๐

เด็กชายณภัทร พันทะ ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๑

เด็กหญิงณัฐชา ไวยะพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๒

เด็กชายณัฐพล ตรีรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีลาศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๔

เด็กชายธีรภัทร ภูผิวเมฆ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๕

เด็กหญิงนงพร จันทบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๖

เด็กชายไพรพนา ชลเพ็ช
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๗

เด็กชายภัทรกร บุทธิจักร์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๘

เด็กชายภัทรพล ดีดวงพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๓๙

เด็กชายภูมินทร์ ภูผิวเมฆ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๐

เด็กชายภูสิน โคตรสขึง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๑

เด็กหญิงศิริกัลยา ซาเสน
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๒
เด็กหญิงศิริญากรณ์ เสียงเย็น

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุปญญา ปุริสาน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กาละเนตร
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๕

เด็กหญิงอิงฟา สอนสุด
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสยามกลการ๔ วัดศรีดาจันทร์  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา กมลรักษ์ ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง วัดเหล่าแขมทองวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๗

เด็กหญิงสุดาพร กาละเนตร ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง วัดเหล่าแขมทองวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๘

เด็กชายสิทธิพล บัวเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง วัดเหล่าแขมทองวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๔๙

เด็กชายจินวัฒน์ โคตรสขึง ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๐

เด็กหญิงชยานันท์ ดาสอน ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๑

เด็กหญิงธันยพร พิกุลศรี ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๒

เด็กหญิงพิจิตรา -
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๓

เด็กชายเมธัส คนยืน ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๔

เด็กชายสรวิชญ์ พ่อนามแดง ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๕

เด็กหญิงสุนิสา พิกุลศรี ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๖
เด็กหญิงหยาดทิพย์ คนยืน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก้ง๒ วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๗

เด็กชายคุณากร พิกุลศรี
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๘

เด็กหญิงธฤดี แข็งแรง
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๕๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ชินวงศ ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๐

เด็กหญิงอริศรา นารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูวง วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๑
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใจตรง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๒

เด็กหญิงจิตรลดา หาผล
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๓

เด็กหญิงชโรชา โคตรสขึง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๔

เด็กหญิงธนัชพร โคชขึง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๕

เด็กหญิงธิญาดา พิกุลศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๖

เด็กหญิงปรายฟา โคชขึง ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๗

เด็กชายภาณุพงศ์ โคสขึง ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๘

เด็กชายโยชลำ ทองเภา ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๖๙

เด็กหญิงรัชนี โคชขึง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๐

เด็กหญิงราตรี ทองแพ ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๑

เด็กชายวุฒิชัย บุตรคำชิต ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๒

เด็กหญิงศลิษา แสนจันทร์
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๓

เด็กชายสนธยา พิกุลศรี ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๔

เด็กหญิงสาริศา เพชรรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา ค้ากำไร
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจตรง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๗

เด็กหญิงจุฬารัฐ ประทุมทอง ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วิชาสี ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๗๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองเภา ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๐

เด็กชายปกปอง บุตรทศ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๑

เด็กชายวิรัตน์ คำเภา ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยืนยง ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๔

เด็กชายณัฏฐชัย ยังดี ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๕
เด็กชายปณณวัฒน์ แสนศรี ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๖

เด็กหญิงกันต์ธิดา สุวรรณคำ ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๗

เด็กชายกิตติกร พ่อนามแดง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมพินิจ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๘๙

เด็กหญิงกุลนัดดา พรหมพินิจ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๐

เด็กชายคุณภัทร สันติคุณากร
๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๑

เด็กชายจิรภัทร ผิวเหลือง ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๒

เด็กหญิงจิรากร เยาวจตุรัส ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจทัด ๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ขวาไทย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๕

เด็กชายธัชศุทธา วงชารี
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุณวงค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๗

เด็กชายนพกร คนไว ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๘

เด็กหญิงปทิตตา พึงพา

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๑๙๙๙

เด็กชายรัชพล สารบรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๐
เด็กหญิงวรรณิภา นานาฤทัย

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๑

เด็กหญิงวริศรา คนไว ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๒

เด็กชายวิทวัส อุณวงค์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๓
เด็กหญิงศุวรรณา ศรีมหาไชย

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ คนไว ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๕

เด็กชายกฤษกร โนรี ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาภัธร์ อุณวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๗
เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๘ เด็กหญิงชญานุศภัฒค์
คนไว

๓๑/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๐๙

เด็กหญิงญาดา สกุลไทย ๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๐

เด็กชายณัฐโชติ ซามงค์
๑๗/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๑

เด็กชายณัฐพล อุประ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๒

เด็กชายธณภัทร คนไว ๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๓

เด็กหญิงธัญชนก โพธิขำ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๔

เด็กหญิงนงณภัทร อุณวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ พึงพา

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๖

เด็กหญิงพนมรุ้ง อุณวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๗

เด็กชายพัฒน์ชัย ชารีพันธ์ ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๘

เด็กชายพีรภัทร หายโศก
๒๒/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ศรีมหาไชย
๑๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๐

เด็กชายภูบดินทร์ นนทจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๑

เด็กหญิงมลิวรรณ คนยืน ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๒

เด็กหญิงวรรณิษา สกุลไทย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๓

เด็กหญิงศยามล ดวงมณี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๔

เด็กชายสกรรจ์ธร สุพรรทมาถ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๕

เด็กหญิงสา พลายหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๖

เด็กชายอภิลักษ์ คนไว ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วัดเทพชุมนุม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๗

เด็กชายศิริชัย บุทธิจักร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๘

เด็กหญิงกรรวี ผะอบ ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๒๙ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
แก้วพรหมมา ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๐
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีมหาไชย ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๑

เด็กหญิงเขมิกา ผิวงาม ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๒

เด็กชายคุณานันต์ สันติคุณากร ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๓

เด็กชายจิรัฐิติ พาชอบ ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๔

เด็กหญิงจิราภา กันดี ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ซามงค์ ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ผลประเสริฐ ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เคนคูณ ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๘

เด็กหญิงณิชกมล ชืนวิโรจน์

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๓๙

เด็กชายธนกฤต บุทธิจักร์ ๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๐

เด็กชายธวัชชัย คนเพียร ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๑

เด็กชายธวัชชัย ผิวงาม ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๒

เด็กชายนพพล พลสิมมา ๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๓

เด็กหญิงนริศรา วาปทะ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๔

เด็กหญิงนลินี ศรีลาศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๕
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ขานไข ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิไทร

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ สอนจันทร์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๘

เด็กหญิงปณฑิตา จันทพันธ์ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๔๙

เด็กชายปติภัทร ปริปุณะ ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๐
เด็กชายปรติ สกุลไทย

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๑

เด็กชายเปนปลืม

้

ผิวผ่อง ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๒

เด็กชายพงศกร น้อยแก้ว ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๓ เด็กชายพงศ์พิชุตม์
คงคะเสน ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๔

เด็กชายพงศ์ภัค สายยศ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๕

เด็กชายพชรดนัย โงนมณี ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๖

เด็กชายพชรดนัย มีชัย ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุสุวรรณ์ ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๘

เด็กหญิงมุกดา ใจคำต๋า ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๕๙

เด็กหญิงรัตวัน จันทพันธ์ ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เวียงจันทร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๑

เด็กหญิงวิภาวี ผิวเหลือง ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๒

เด็กหญิงวิสสุตา อุทธศรี ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๓

เด็กชายวีรภัทร ซาเสน ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๔

เด็กชายศักดินันท์ สุวรรณเก ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๕

เด็กหญิงศิรินเรศ ทองต้น ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๖

เด็กหญิงศิริวิภา ไชยรัตน์ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๗

เด็กชายสิทธินนท์ วรรณวงค์ ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๘

เด็กชายสิรภัค มธุรส ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๖๙

เด็กหญิงสิริขวัญ ดวงศิลาชัย ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมหลวงศรี ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๑

เด็กชายฬหลิศฐ์ พันธ์สนิท ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุตะมะ ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๓

เด็กชายอาทิตย์ ดาเหม็ง ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๔

เด็กชายอานน มะลิวรรณ์ ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๕

เด็กหญิงอินทุกร เมืองโคตร ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๖

เด็กชายอุดมวิทย์ ซาผู ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๗

เด็กชายเอกพงศ์ สกุลไทย ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๘

เด็กชายกฤตดนัย แข็งแรง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๗๙

เด็กชายเกรียงไกร มะลิสาร ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๐

เด็กชายคณาธิป ขานไข ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๑

เด็กหญิงจินตวาณี เอติยัติ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๒
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล พาชอบ

๒๖/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนคำสุข
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๔

เด็กหญิงชญาดา ศรีลาศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๕

เด็กชายชนะภพ มาพรม ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๖

เด็กหญิงชัญญา โพธิไทรย์

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ ซามงค์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๘

เด็กชายทวีชัย กาขาว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ พาหอม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๐

เด็กชายธีรพงศ์ ผงแสง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๑

เด็กหญิงน้องใหม่ จันทพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๒

เด็กหญิงปนัดดา บัวสาย ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๓
เด็กชายประดิพัทธ์ แสนสุข

๒๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ สกุลไทย
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ อุ่นเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๖

เด็กชายภานุรุจ รัชอินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๗

เด็กหญิงมัตระวี ซาเสน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๘

เด็กชายเมทัศน์ ราชริวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๐๙๙

เด็กหญิงรัญชิดา สกุลไทย
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ อันทอง ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๑

เด็กชายวรปรัชญ์ กองอ้น ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๒
เด็กหญิงวรรณชฎา พรมร้อยโท

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๓

เด็กชายวรวุฒิ สีธัมมา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๔

เด็กชายวรินทร สุพร ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๖

เด็กชายวีรวิชญ์ ยงกิจตรีโรจน์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๗

เด็กชายศนุชา เสริฐศรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๘
เด็กหญิงศรัญย์รัชน์ สกุลไทย

๒๑/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๐๙

เด็กชายศรายุทธ บุญจงรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๐

เด็กชายศักรินทร์ ปาวงษ์ ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

กำเกลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๒

เด็กชายสุทิวัส บุญมาศ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๓

เด็กหญิงสุทิสา ศรีลาศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี สกุลไทย ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๕

เด็กหญิงโสธิญา จันทรสาขา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๖

เด็กชายกอบโชค เศิกศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีลาศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๘

เด็กหญิงอรณิชา สุภกุล ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๑๙

เด็กชายอรรคพันธ์ ซาผู
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๐

เด็กหญิงอริสา ปริปุรณะ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๑

เด็กหญิงอารียา ผางพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๒

เด็กหญิงอินธิรา บุทธิจักร์ ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล วัดมัชฌิมาวาส  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ มิตรแสง ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๔

เด็กชายชินวัตร คนไว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๕

เด็กชายเดชชัย มาตาชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๖

เด็กชายธนดล ศรีลาศักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๗

เด็กชายปารมินทร์ ฤกษ์ยาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีลาศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คำภา
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๐

เด็กชายศราวุฒิ สุดวิเศษ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ อุทธศรี ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๒

เด็กชายอรรถนนท์ รัดดาศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สงวนพิมพ์ ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๔

เด็กหญิงภัทรียา กลีนเกษร

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๕

เด็กชายวรายุส บุญบรรลุ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๖

เด็กชายวีรยุทธ อุปญ ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๗

เด็กหญิงสิราวรรณ อุทธศรี ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ คนไว ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๓๙

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วกอง ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๐

เด็กหญิงอรวรา เทพโยธา ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๑

เด็กหญิงกฎชกร อุณวงค์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๒

เด็กชายไกรวิชญ์ โนรี ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ เจือไธสง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๔

เด็กหญิงณัฐชา เสาระวะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๕

เด็กหญิงนริศรา โยธา
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๖

เด็กชายราเมศวร์ คนไว ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๗

เด็กชายวชิราวุธ อุณวงค์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๘
เด็กหญิงสุรางค์พิมล

อาจหาญ ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๔๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ โสดาจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๐

เด็กชายปภาวิน ศรีพรหม ๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจทัด ๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๒

เด็กชายรังสิมันตุ์ อุณวงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๓

เด็กชายวรรณกร ทองนาค
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุระวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดอรุณรังษี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๕

เด็กชายจักรพงศ์ ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร พัดตังโม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ วินทะวุธ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๘
เด็กชายญาณพัฒน์ แสงจันทร์ ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๕๙ เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์
ถีระพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เดชเดิม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๑

เด็กหญิงเด่นนภา ศรีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๒

เด็กหญิงนิตยา ยืนยง ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ นนท์ชี
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๔

เด็กหญิงมินตา - ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๕

เด็กชายสรรเพชญ์ บุญเรืองนาม ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุวรรณา ขันสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์ดวง ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๘
เด็กหญิงจรินทร์พร หอมหวล

๒๗/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๖๙

เด็กชายเจนณรงค์ ทินคาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๐

เด็กชายเจษฎากร กำเหนิดบุญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๑

เด็กหญิงชลิดา สังฆพร ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๒

เด็กชายตรีทเศศ มักทองหลาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๓

เด็กหญิงนันทิชา คนเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๔

เด็กหญิงบุณยานุช ห้วยทราย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๕ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

นนท์ชี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๖

เด็กหญิงพรยุพิณ โสทา ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ มุ่งหมาย ๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๘

เด็กชายภูริเดช จิตรวิกรานต์ ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๗๙

เด็กชายวัชรพงษ์ ผากา ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๐

เด็กหญิงโสภิดา จันทวงค์ ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๑

เด็กชายอนุวัติ นนท์พันธ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๒

เด็กหญิงจุฑามาส ศรีสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๓

เด็กชายชนกันต์ ศรีสุข ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๔

เด็กหญิงชมัยพร ทาคำวงษ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๕

เด็กหญิงชลดา นารีนุช
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีสุข ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำลือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นารีนุช
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รัดสันเทียะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๐

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญเรืองนาม
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๑

เด็กหญิงปณิดา ทับแสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๒

เด็กหญิงพูนทรัพย์ สุริยะวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๓

เด็กชายรัฐพล ตอบกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุรมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๕

เด็กชายวราเทพ ศรีสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๖

เด็กชายวัชรพงฒ์ เสียงหวาน ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๗

เด็กหญิงศกุลรัตน์ สุภาพันธ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีดวงพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๑๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ยืนยง ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๐

เด็กชายอรรถพล พิมพา
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๑

เด็กชายกิตติพงศ์ วงษ์อนันต์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๒

เด็กชายจรูญวิท จะลุนกูร ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๓

เด็กหญิงฐิติมา จรุณกูล ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงโชติ ๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๕

เด็กชายธนากร ต้นสาร ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไทรฟก ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๗

เด็กหญิงปภัสสร ฟุงขจร ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๘

เด็กชายปยวัฒน์ เรืองรวน ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๐๙

เด็กหญิงปุยพร มูลสาร ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๐

เด็กชายภูวดล แก้วลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ฉิมพาลี ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๒

เด็กหญิงวิชญธิดา กกแก้ว ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๓

เด็กชายสิทธิโชค จำป
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ห่วงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๕

เด็กชายอนุพงษ์ คล่องดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๖

เด็กหญิงอรจิรา คนเพียร
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๗

เด็กหญิงอัยลดา นาโสก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

อยู่เจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๑๙
เด็กหญิงกิตติกานต์ ถามะพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธะนะวิโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๑

เด็กหญิงเกตุวดี แพประสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ ดีดวงพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร อาญาเมือง ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๔

เด็กชายธนากร งามฉลวย
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ พิมพสุทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๖

เด็กชายธีระวัตร เหล่าจันทร์ ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๗

เด็กหญิงนฤมล พุฒิคุณเกษม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๘
เด็กหญิงประภาสินี กิงมาลา

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๒๙

เด็กชายผดุงเดช คำภิระเมา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๐

เด็กชายพงษกรณ์ ทองบ่อ ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๑
เด็กหญิงพลอยวริน ทองวร ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๒

เด็กชายพัชรพล อยู่เย็น
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๓

เด็กหญิงภัณฆิลา สังขฤกษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๔

เด็กหญิงมะลิษา อุคำ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๕

เด็กชายรัฐพล ทองโกฏิ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๖

เด็กชายวนาริณ เขียวขำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๗

เด็กชายวัฒนากร นาคพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๘

เด็กชายศุภโชค แสวงหา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๓๙

เด็กชายอภินันท์ มาตขาว
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๐

เด็กหญิงกุลธิดา มูลประสาร ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๑

เด็กชายพงศกร สมโสม ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๒

เด็กชายกฤษฏา จารุจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๓

เด็กชายเกรียงไกร มุทาพร
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๔

เด็กชายจตุพล ต้นจันทร์ ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำนนท์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์สีทา ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๗

เด็กหญิงดวงกมล บุญเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประทุมวัน

๐๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๔๙

เด็กหญิงภัทราวดี แก้วพิกุล
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๐

เด็กชายวายุ ดีดวงพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๑

เด็กหญิงวิรินทิรา จันทร์พินิจ ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุวรรณเพ็ชร ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๓

เด็กชายสหรัษ หวังเฝากลาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๔

เด็กชายสุทิวัส ต้นจันทร์ ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๕

เด็กหญิงสุธัญญา ดีดวงพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุตตะ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๗
เด็กหญิงอาทิตติญา ภูฆัง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๘ เด็กหญิงเพชรรัตดาพร

เรณู ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๕๙

เด็กหญิงสาวิณี คำนนท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๐

เด็กหญิงเกตวริน วงศ์อ่อน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๑

เด็กหญิงข้าวขวัญ ศรีกา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๒

เด็กชายณัฐพร นารีรัตน์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๓

เด็กชายธนวัตน์ จำปา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๔

เด็กชายธีระพล ปญญาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๕ เด็กหญิงนัตติยาภรณ์
ดีดวงพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๖

เด็กชายนิพนธ์ คำโยธา ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ คำนนท์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๘

เด็กหญิงมณีกานต์ รามฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ปดทุม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๐

เด็กชายสิทธิพงษ์

์

แซ่เอียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๑

เด็กชายอนุสรณ์ การุณจิตต์ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๒

เด็กชายธนากร ดีดวงพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๓

เด็กหญิงปณัดดา ดีดวงพันธ์ ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี ดีดวงพันธ์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๕

เด็กชายโสพล คำนนท์
๐๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ วัดทรายไหลแล้ง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๖

เด็กหญิงฝนดาว เฮียงแก้ว ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๗

เด็กหญิงนิตยา ทูลธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๘

เด็กหญิงเนตรดาว บุญเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๗๙

เด็กชายปรเมศวร์ สามิตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๐

เด็กชายยุทธชัย ทองคำ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๑

เด็กหญิงวันทยา ใจตรง ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุรมย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

พยัฆทา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๔

เด็กชายพัฒนพงศ์ อินทรขาว ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๕

เด็กชายพิทูร ศรีวิชา ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๖

เด็กชายพีรพล เชือกรด

้

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สีดา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๘

เด็กหญิงนันทิตา สามารถ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๘๙

เด็กชายปยะพัฒน์ สีตา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๐

เด็กชายพัชรพล มะตะลาด ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๑

เด็กหญิงพัชรี หอมประพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๒

เด็กหญิงแพรวา วังคะฮาต
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๓

เด็กชายรัฐประชา สามาอาพัฒน์ ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๔

เด็กชายวรยุทธ สามารถ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองโท
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา คุณสุข
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา เสวะนา ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๘

เด็กหญิงอารียา สามารถ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๒๙๙

เด็กหญิงคนึงนิตย์ อุคำ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๐

เด็กชายนัทธพงค์ อุคำ ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๑
เด็กหญิงณริญรัตน์ อุคำ

๑๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๒

เด็กชายธนกฤต อุคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๓

เด็กชายปรมินทร์ ยีสุ่นหอม

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วันเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๕

เด็กหญิงปนมุกดา นารีนุช
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๖

เด็กหญิงศิรภัสสร จันแปงเงิน ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๗

เด็กหญิงศุภวดี นารีนุช
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๘

เด็กหญิงโสภิตา นารีนุช
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดไขแสง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๐๙

เด็กชายกษิดี สุขุมินท ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๐

เด็กชายคุณภัทร คำนนท์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๑

เด็กหญิงนภาภรณ์ พ่วงกองนะ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๒

เด็กหญิงนิชานันท์ พิมพา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๓

เด็กหญิงเปรมสินี เกขุนทด ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๔
เด็กหญิงมุจิรานันท์ พลทะกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๕

เด็กชายศิวะกร สุวรรณโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๖

เด็กชายสถิตคุณ ไชยโยรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๗

เด็กชายสังคม อุคำ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะ วัดศรีวิชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๘
เด็กชายเลิศปญญา ห้วยทราย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๑๙

เด็กชายวิวัฒน์ เสียงหวาน ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ภูเขียว
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๑

เด็กหญิงเกวลิน รูปเรียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๒

เด็กหญิงเกศเกล้า อุคำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย รูปเรียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ แก่นวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๕

เด็กหญิงศุภจิตรา ศรีวิชา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

แม้นศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๗

เด็กหญิงกัลยาณี มณีกัณฑ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหลวง๒ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๘

เด็กหญิงจามจุรี กินนะรี ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหลวง๒ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๒๙

เด็กหญิงดีพร้อม โภคทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาหลวง๒ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๐

เด็กชายธัญเทพ อุคำ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๑
เด็กหญิงวรรณลภัทร

นาโสก ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๒

เด็กชายจักรพรรดิ วรรณกูล
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๓

เด็กชายจิรพัชร สมพินิจ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๔

เด็กชายปยภัทร คำมี
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๕

เด็กชายปยะพัฒน์ ศรีเมืองเบ้า
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๖

เด็กชายพีระพัฒน์ กลางประพันธ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๗

เด็กชายไพรัตน์ วงษ์ชา ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๘

เด็กชายวัชรภณ วรรณโคตร
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๓๙

เด็กชายกันตพงศ์ ชมภูวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๐

เด็กหญิงชลดา มูลสาร
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๑

เด็กชายธนกฤต เบญยมาตร ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๒

เด็กชายธนกฤต หาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๓

เด็กชายนันทกร คำนนท์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๔

เด็กชายปวิช ไผ่โสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๕

เด็กหญิงวชิรินทรา กุสุมาลย์ ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที๑๓อนุสรณ์

่

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๖

เด็กชายก้องเพชร คำนนท์ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๗

เด็กชายชญานนท์ สวนส้ม ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๘
เด็กหญิงปยะวรรณ ติววงค์

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๔๙

เด็กชายพงศธร พันธบุตร ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุวรรณมงคล
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุวะที ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากอก วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๒

เด็กชายกวีพงศ์ ศรีโยหะ ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๓

เด็กหญิงกันยภร จันทร์ดี ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๔

เด็กชายคณากร ขวัญทอง ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทุม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ลำมะนา ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๗

เด็กชายทักษ์ดนัย สิงหร
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๘

เด็กหญิงพรนัชชา คำนนท์ ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๕๙
เด็กหญิงเพชราภรณ์

นนชี
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๐

เด็กหญิงลลิตา มิงขวัญ

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๑

เด็กหญิงศศิวรรณ์ แก้วทองสุข
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๒

เด็กหญิงศศิวิมล คำนนท์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง วัดสุนทราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๓

เด็กชายนัทนที กุรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๔

เด็กชายนันทวุฒิ เกือหนุน

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ อนุกูล
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๖

เด็กหญิงเบญญา พงศ์ชม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ สิงห์เปย
๑๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๘

เด็กหญิงมาดี วงศ์ดวงใส ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๖๙

เด็กชายเมธีพิศิษฐ์ วงค์กระโซ่ ๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๐

เด็กหญิงเรวดี วรสาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุธิมา สุริยะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๒

เด็กหญิงเสียงฝน อุคำ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๓

เด็กชายอมรเทพ จอมใจ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๔

เด็กหญิงอริสา พิณพงษ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกอก๑ วัดห้วยกอก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๕

เด็กชายกชกร เชือคมตา

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๖

เด็กหญิงกัลยามณี พืชคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๗

เด็กชายเดชอนันต์ สีพยอม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๘

เด็กชายธนากร สุขะพันธ์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๗๙

เด็กชายธีรชัย เชือคนแข็ง

้

๐๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๐

เด็กชายนัณทพงษ์ เงินนาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๑

เด็กหญิงนันทิชา รุ่งเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๒

เด็กชายบวรศักดิ

์

เชือคนแข็ง

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา สโมสร
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๔

เด็กชายวรธน เชือคมตา

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๕

เด็กหญิงแว่วนภา เชือคนแข็ง

้

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๖

เด็กชายศุภกฤต รัตนวงศ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๗

เด็กชายสัญญากร เชือคมตา

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุวิชญา นิรโคตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๘๙

เด็กชายจีรพัฒน์ พัฒนโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๐

เด็กหญิงญาดา เชือกะโซ่

้

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๑

เด็กชายธนภัทร ชาวเขา ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิดีรัมย์

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๓

เด็กหญิงนนทรี ชาวเขา ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ อุ่นละม้าย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๕

เด็กหญิงพัชริญา หมึกไธสง ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ปสสาพันธ์ ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์

ชาวดง ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ อำนาจ ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๓๙๙

เด็กหญิงมณีวรรณ สีหราช
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๐
เด็กชายระภีพัฒน์ ชาวเขา ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ สายอุราช ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๒

เด็กหญิงวนิดา วรรณพฤก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วสุวรรณ์ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสานแว้ วัดกกตูม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๔

เด็กชายเกิดเกล้า นันทเขต
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๕

เด็กหญิงญาณี สิทธิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๖

เด็กหญิงภควดี คัณราช ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๗

เด็กชายชลพัท สายสร้อย ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๘

เด็กชายกมลเทพ มาตรวิเศษ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๐๙

เด็กชายกฤชณัท นาคสุวรรณ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๐

เด็กหญิงฐิติพร วงศ์กะโซ่
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๑

เด็กชายธนภัทร คำปาน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๒

เด็กชายนัฐวรุษ วงค์กระโซ่ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๓
เด็กชายนันทศาสตร์

พันเดช
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๔

เด็กชายปารินทร์ ชาวดง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๕

เด็กชายพลากร พันเพลิงพฤกษ์ ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๖

เด็กหญิงภัทราวดี เครือสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๗

เด็กชายฤทธิชัย ซองศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๘

เด็กชายวรพล จันปลิว ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๑๙

เด็กชายสรวิศ พงขจร
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๐

เด็กชายสิทธิชัย พรมลังค์ ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๑

เด็กหญิงอทิตติยา โพธิสม
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๒

เด็กชายอนุภาพ ผิวละมุล
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๓

เด็กหญิงนันทิดา ศรีระโท
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ แจนอาษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรือริรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๖

เด็กชายอัครเดช ศรีหาตา ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๗

เด็กชายถิรายุ สุโพธินอก

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๘

เด็กหญิงคัทลียา เหล่าคะเนย์ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๒๙

เด็กหญิงปรินดา สืบสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๐

เด็กชายเนติภูมิ สิทธิ
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๑

เด็กชายบุญมา เหล่าเพิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๒

เด็กหญิงอรพรรณ คำมุงคุณ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๓

เด็กหญิงพรชิตา โชตะวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๔

เด็กชายพงศกร ศรีแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๕

เด็กชายธนากรณ์ รูปคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๖

เด็กชายมนตรี ขจรบุรี ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เยือไม้

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๘

เด็กชายธินพัฒน์ แจนอาสา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๓๙

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ศรีบัวเทพ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๐

เด็กหญิงปวีณา คำพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๑

เด็กหญิงอินทิรา อัฐนาค ๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๒

เด็กหญิงนฤทัย สุพร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๓

เด็กชายชาคริต พันธุ์ปลาโด
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๔

เด็กหญิงอินทิรา นรสาร ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๕

เด็กชายเกรียงไกร วงศ์กระโซ่ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศิลปไชย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๗

เด็กชายศิรณภพ กองศรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๘

เด็กหญิงวัลยา วังราช
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๔๙

เด็กชายกนต์ธร วิมานทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๐

เด็กชายธันยบูรณ์ อุทธาพันธ์ ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๑

เด็กชายนิทิกอน จิตนอก
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขัวสูง วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๒

เด็กชายตะวันฉาย แก้วสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๓

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์ประทุม ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ สกุลซ้ง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุชาดา เชือตาโอด

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๖

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ วรรณแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดขัวสูง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๘

เด็กชายณัฐพล บุญแสนรัญ ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๕๙

เด็กชายธนกฤต ข้าตะโปน
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๐

เด็กชายกวีวัฒน์ หอมกลิน

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๑

เด็กชายจิตรฐภูมิ นนคนมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๒

เด็กชายญาณวัฒน์ อุคำ ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๓

เด็กหญิงฐาปณี บุญตะนัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๔

เด็กหญิงดาวใต้ พรมสมบัติ ๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๕

เด็กหญิงธัญชนก ไชยเทพ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๖

เด็กชายปญญาพล อินนอก ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๗

เด็กหญิงพรทิพย์ หลาบโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๘

เด็กหญิงรัชนก สามารถ ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๖๙

เด็กหญิงแววตา ลินพ่อค้า
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ แพงคำฮัก ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๑

เด็กหญิงสาธิตา แคล่วคล่อง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๒

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ลินพ่อค้า ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินกอง วัดหินกอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๓

เด็กหญิงขวัญวิภา สุคำภา ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๔

เด็กชายกฤษณพล เชือวังคำ

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๕

เด็กชายธนศักดิ

์

สุคำภา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๖

เด็กหญิงทัศติญา โชติกุล
๐๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๗

เด็กหญิงอภัสรา เชือวังคำ

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๘

เด็กหญิงธัญจิรา เหง้าโอสา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำมุงคุณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๐

เด็กหญิงพิมปภัส เชือวังคำ

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๑

เด็กหญิงชนิกานต์ เชือวังคำ

้

๑๖/๐๙/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ เหง้าโอสา ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา สารสุข
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๔

เด็กหญิงธนัญชนก สุคำภา ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

ฝาชัยภูมิ ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๖

เด็กหญิงชาระดา จารุสิน ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๗

เด็กหญิงชาลิสา เชือคำฮด

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๘

เด็กชายฐิติกร หาญชนะ ๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๘๙

เด็กชายตาณ อัคฮาด
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๐

เด็กชายทศพร พลทับ ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๑

เด็กหญิงพัชดาพร เชือคำฮด

้

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๒

เด็กชายพัชรพล วงค์กระโซ่
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ขันอาสา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๔

เด็กหญิงวรรวิสา วงษ์กะโซ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๕

เด็กหญิงวรัญญา โคตรพรม ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุภนิดา วงค์กะโซ่ ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๗

เด็กหญิงอนันตญา คนยืน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๔๙๙

เด็กหญิงณัฐชา โชติศรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๐

เด็กชายธนพล มุกโส
๑๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์กระโซ่
๑๓/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๒

เด็กชายนรินทร์ น่านโพธิศรี

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๓

เด็กหญิงนำเพชร ศิริกาล
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๔

เด็กชายนิชคุณ วงค์กระโซ่
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๕

เด็กชายนิทัศน์ สุพร ๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๖

เด็กชายพัสกร เชือคำฮด

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชือคำจันทร์

้

๒๔/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๘

เด็กหญิงลีลาวดี สุขรี
๒๖/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๐๙

เด็กหญิงอภิญญา โซ่เมืองแซะ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนไฮ วัดโพนไฮพัฒนาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๐

เด็กหญิงจิดารัตน์ เหง้าโอสา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๑

เด็กชายชนะศึก เชือคำจันทร์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๒

เด็กชายณัฐกฤต อุปชา
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชือคำจันทร์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๔

เด็กชายนนทกร สุคำภา ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๕

เด็กชายปฎิมากร เชือวังคำ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๖

เด็กหญิงปณิตรา เหง้าโอสา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๗

เด็กชายปรเมศวร์ ไชยต้นเทือก ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๘

เด็กชายปวริศ บุญรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๑๙

เด็กหญิงไปรยา คำมุงคุณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๐ เด็กชายพงษ์ปฏิกาจน์
เหง้าโอสา ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๑

เด็กหญิงพัชราภา เชือคำจันทร์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๒

เด็กหญิงพัชราภา ภาคภูมิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๓

เด็กชายเพชรนิล ชมชืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๔

เด็กชายภาณุเทพ ฮวดคันทะ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พ่อชาลี ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๖

เด็กหญิงศรุตยา สุขรี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๗

เด็กหญิงสายฝน โสรัตน์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๘

เด็กหญิงสิริราช เชือวังคำ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุธิมา เชือคำจันทร์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สวามิชัย
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุวิภา กงนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๒
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

วงค์กะโซ่ ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุปคุณ
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา วงค์กะโซ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๕

เด็กหญิงนภัสสร เชือวังคำ

้

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๖

เด็กหญิงนำเพชร เชือวังคำ

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๗

เด็กหญิงกัญญาภัค เคลืออ้น
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๘

เด็กชายกัมปนาท ปุราโส ๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๓๙

เด็กชายโกสินทร์ ปูกระสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๐ เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง

ใจศิริ ๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๑

เด็กชายจิรเมธ โคตรแสง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๒

เด็กหญิงจิรัชยา ผุดสุวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๓

เด็กชายชนกานต์ สมหมาย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๔

เด็กชายชลกร อุ่นชัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีดาบุญ ๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงนาครอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๗

เด็กหญิงดวงกมล ชัยบัน
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๘

เด็กหญิงทัศนีย์ พินธุนิบาต
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๔๙

เด็กชายธนวุธ อ่อนเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โพธิไทรย์

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๑

เด็กหญิงนิชาภา ลาลู่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๒

เด็กชายปฐมพร คำจันทร์ศรี ๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๓

เด็กหญิงพรพรรณ คำจันทร์ศรี ๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๔
เด็กหญิงพลอยรัตน์ ดีภักต์น้อย

๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๕

เด็กหญิงพัชรพร มีใยเยือ

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๖

เด็กหญิงพิราวัลณ์ ระทะนาม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๗

เด็กหญิงภัทราพร เรืองเมือง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๘

เด็กหญิงมีนัชชา วงค์กระโซ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๕๙

เด็กชายวัชรากร ภูบังดาว
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๐

เด็กหญิงอริสชา เพชรทูฉี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๑

เด็กหญิงกชกร บุตรดีวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๒

เด็กชายธนากร เมืองโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๓

เด็กชายฤทธินันท์ กงตาตัด ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผือดอนม่วง วัดบวรพินิจชัย  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๔

เด็กชายธวัชชัย อินจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงพิชญาภา ณ
จำปาศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๖

เด็กหญิงกมลพร เมืองโคตร ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๗

เด็กชายกฤติเดช เมืองโคตร
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ดีมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เมืองโคตร ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๐

เด็กหญิงกุ้ง วิไลพอน ๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๑

เด็กหญิงจิรสุดา ห้วยทราย
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๒

เด็กชายชนาธิป เมืองโคตร
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๓

เด็กชายชยพล เพ็ญเพียร
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๔

เด็กชายชินพัฒน์ จรพิษ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ กาญจนวิสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๖

เด็กชายณัฐภัทร รัตนวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๗

เด็กหญิงทิพวรรณ เมืองโคตร
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๘

เด็กหญิงธนภร ภวิสสันติ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๗๙

เด็กหญิงนัชชา ทัศมี ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๐

เด็กหญิงปทุมวดี พรมมา ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๑

เด็กชายปติภัทร เสริมศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๒

เด็กชายวัชรากร เมืองโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ หมุนดี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๔

เด็กชายสพล เมืองโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๕

เด็กหญิงสโรชา ไกยสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๖

เด็กชายสิขเรศ สมหวัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๗

เด็กชายสุธาดา เมืองโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๘

เด็กหญิงหฤทัย เมืองโคตร ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๘๙

เด็กชายอดิศร กุลสุทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เมืองโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๑

เด็กหญิงอัญลญา กงนะ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๒

เด็กหญิงญาตาวี แย้มฤดี
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒ วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๓

นายมานพ แสนวิเศษ ๐๕/๐๖/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒ วัดสว่างปงเชือก  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๔

เด็กชายโชคอนันต์ ศิริกิจ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ ทรงพุฒิ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๖

เด็กหญิงนิราภร รูปดี ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๗
เด็กหญิงเบญญาภา พันธุพาน

๑๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๘

เด็กชายปรเมษฐ์ เมืองโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๕๙๙

เด็กหญิงแพรไหม เมืองโคตร ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๐

เด็กหญิงวรพรรณ พาลึก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๑

เด็กหญิงวรรณพร พาลึก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๒

เด็กหญิงวันวิสา มาติยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

หอมหวล
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๔

เด็กหญิงศศิวรรณ เมืองโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำสร้าง วัดสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๕

เด็กหญิงเมษิณี ราษฎร์กฐิน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๖

เด็กชายอชิตพล อุปโพ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๗

เด็กหญิงอภิญญา กุลสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย วัดลัฎฐิกวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๘

เด็กชายธนชัย จันทรโคตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๐๙

เด็กชายธนพัทร จันทรโคตร
๑๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๐

เด็กหญิงธนัญชนก จันทรโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๑

เด็กชายธรรมนูญ สิงหะบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๒

เด็กหญิงนิสรา พาลึก
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คุณทา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๔

เด็กหญิงปวีณ์ลดา คุณทา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๕

เด็กหญิงพรพิมล สิงห์งอย ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๖

เด็กชายวัชระพล ประนามะสา ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๗

เด็กชายสรวิชญ์ อ้นใจธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๘ เด็กหญิงสุทธิกาญจน์
โพธิบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุปโมง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๐

เด็กชายอาณัฐ เสนาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๑

เด็กหญิงสุฐิตา อัคศรี ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๒

เด็กชายจิรเมธ พรมอุตร ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๓

เด็กหญิงพรธิดา เผ่าพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๔

เด็กชายวรโชติ เผ่าพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๕

เด็กหญิงอลิสา อินทรีย์เชียงใหม่ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๖

เด็กหญิงแอนนา อินทรีย์เชียงใหม่ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย วัดทรายทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๗

เด็กหญิงกชพร สินไชย ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๘

เด็กหญิงจิตราพร บุดตะชา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๒๙

เด็กชายณัฐดนัย คำแก้ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๐

เด็กชายชนสรณ์ จันทร์สมัคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๑

เด็กชายนิรันดร์ เมืองโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจช่วง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๓

เด็กชายพีรพล ใจสุข ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๔

เด็กหญิงภาวินี นาลาภ ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๕

เด็กหญิงยมลพร เมืองโคตร ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท วัดนิเวศวิหาร  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๖
เด็กหญิงกันญารัตณ์

มีลา ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๗

เด็กหญิงกานดา เมืองโคตร ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๘

เด็กชายธนกฤต ศรีปทุมภรณ์ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๓๙

เด็กหญิงปาณิสรา เมืองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๐

เด็กหญิงพนิตา วายุบุตร
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๒

เด็กชายหิรัญ แก้วเกิด ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปงขาม วัดปาปงขาม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ กันยานุช ๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๔

เด็กชายคเณศ ว่องไว ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๕

เด็กชายจักรภัทร เมืองโคตร ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๖

เด็กชายธนพนธ์ พาลึก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๗

เด็กหญิงนำริน ใจมัน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๘

เด็กหญิงพนิดา ใจช่วง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๔๙

เด็กชายศรัณย์ เมืองโคตร
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๐

เด็กชายอโณทัย คำมุงคุณ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๑

เด็กหญิงอนิทุกร อนันต์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๒
เด็กชายอาธิปตวัฒน์

โปรยสุรินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๓
เด็กชายอุดมทักษิณ พันธ์คูณ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอมวิทยาคม วัดอัมพวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๔

เด็กหญิงขวัญสุดา ใจสุข
๒๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๕

เด็กหญิงศุภวรรณ ผิวงาม ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๖

เด็กหญิงสมหญิง รูปดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๗

เด็กชายสุริยะ ชัยยะสุข
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๘

เด็กหญิงอาภัสรา พาลึก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๕๙

เด็กชายณัทภัค กุเวสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๐

เด็กชายธีรชัย เชียงบุญยะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทรสันติกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๒

เด็กชายชัชพล กุลวงค์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ลาภามาตย์ ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๔

เด็กชายเวโรจน์ อุทัย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๕

เด็กชายสุรยุทธ ปททุม ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๖

เด็กชายหัสดี ธนน้อย ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๗

เด็กหญิงกวินตรา วังวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๘

เด็กชายกิตติวินท์ กำลังหาญ ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๖๙

เด็กหญิงกิรติกา ผ่องแผ้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๐

เด็กหญิงกุลวดี รูปเหมาะ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๑

เด็กชายฉันทวัฒน์ ทอดทิง

้

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๒

เด็กชายชวัลวิชญ์ วิเศษศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ กลางประพันธ์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๔

เด็กชายทซียอน เบน เยอร์มินิ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๕

เด็กหญิงทิฆัมพร อาจวิชัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๖

เด็กชายธนธรณ์ โสมดี
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๗

เด็กหญิงนภสร ออเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๘
เด็กหญิงนภาพรรณ พุทธเสน ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๗๙

เด็กหญิงบุพชาด ปททุม ๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๐
เด็กหญิงปฐยาภรณ์ อุ่นจิตร

๐๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๑

เด็กหญิงปยนันท์ ษาวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๒

เด็กหญิงรับขวัญ นิลเพชร ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร ศิริคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ น้อยทรง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๕

เด็กชายสันติ อินไชยา ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๖

เด็กชายสิทธินันท์ อาจวิชัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๗
เด็กหญิงอณิฌานันท์

แสนสุข
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๘

เด็กชายอภิชาติ พุทธพันธ์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๘๙

เด็กชายอภิวรรธน์ อาจหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๐

เด็กชายชานนท์ แสนสุข ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันแท วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๑

เด็กหญิงมนสิชา อาจวิชัย ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันแท วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๒

เด็กชายราชานนท์ แสนสุข ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันแท วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา แดงงาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคันแท วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๔

เด็กหญิงพัชรมณฑ์ คนหาร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๕
เด็กหญิงณัฐญานันท์

อาจวิชัย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนะพจน์ ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๗

เด็กชายปุณณวิชญ์ คำทอง ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๘

เด็กชายกฤษณพล แก้วศรีนวม ๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชริญา นครชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๐
เด็กหญิงวัลลภา บุรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านนาหนองแคน วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๑

เด็กหญิงชนิสรา น้อยทรง ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๒

เด็กหญิงกฤติมา กระจางจิตร์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๓

เด็กชายฐานันดร น้อยทรง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๔

เด็กหญิงเปมิกา กรองศรีเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๕

เด็กชายพัสกร ศรีอยุธยาเดช ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๖

เด็กหญิงวรัญญา อุทัย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๗

เด็กชายอนุศร ปททุม ๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๘

เด็กชายปฏิวัติ น้อยทรง ๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังนอง วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อุคำพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีสุลัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ น้อยทรง ๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๒

เด็กชายคมสันต์ รัตนวงค์ ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๓

เด็กชายเจษฎา อุคำพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๔

เด็กหญิงโชติกา ใจแสน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๕

เด็กชายณัฐพล คำไหล
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๖

เด็กชายปยพัฒน์ น้อยทรง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๗
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ไชยทอง ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทิพวรรณา ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ยิมกลาง

้

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๐

เด็กชายภาสกร อุคำพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๑

เด็กชายภูมินทร์ วงตาธรรม ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๒

เด็กหญิงอนรรฆวี โคตรสุโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๓

เด็กชายณัฐปคุลภ์ สีเสนาะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๔

เด็กชายธนโชติ วังคะฮาต ๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๕

เด็กชายธนบูลย์ วังคะฮาต ๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๖

เด็กชายธนพล แสนสุข ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๗
เด็กชายปณณวรรธ อาจวิชัย ๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๘

เด็กหญิงพัชรี จันปุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๒๙

เด็กชายภิรภณ วงศ์อ่อน ๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๐
เด็กชายศรัญยภัทร จูมแพง

๒๖/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรสุโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดฉิมพลีวัน  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๒

เด็กหญิงกฤชอร น้อยทรง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๓
เด็กชายกลินท์โรจน์ จันทร์ปุม

๐๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาณี ปททุม ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๖ เด็กหญิงเกียรติสิริพร
ศิริ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๗

เด็กหญิงจิราภา ศรีศาลาแสง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๘

เด็กชายเจริญศักดิ

์

รัศมี
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๓๙

เด็กชายชัยนินทร คนคล่อง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๐

เด็กหญิงณัฐชยาน์ น้อยทรง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยทรง ๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๒
เด็กหญิงปญาวรรณ วังวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๓

เด็กหญิงภัทรวดี คิอินธิ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๔

เด็กชายศิรชัย ปททุม
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๕

เด็กหญิงอภิณห์พร พรมวิหาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๖

เด็กหญิงอรธิดา ปททุม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๗

เด็กชายโชดก ชนะพจน์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๘

เด็กชายณัฐพล พรมวิหาร ๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๔๙

เด็กหญิงพรนิกา ปททุม ๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ โพธิงาม

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์นภา ศุภลักษณ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ชมชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ผ่องแผ้ว ๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ วัดนรวราราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๔

เด็กชายภูวณัฐ โพธิไทร

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๕

เด็กหญิงกชกร น้อยทรง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๖

เด็กชายกฤติพงษ์ ปททุม
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๗

เด็กชายเชิดศักดิ

์

เหล่าชัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๘

เด็กชายณัฐพัตน์ อาจวิชัย
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๕๙
เด็กชายธนาพิพัฒน์ โคตรพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๐
เด็กชายพรหมวิหาร วังวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๑

เด็กชายภาณุมาศ โสนายะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๒

เด็กหญิงรุจิเรศ น้อยทรง ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๓

เด็กชายวัฒนา เสียงลำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๔

เด็กชายสิทธิชาติ อาจวิชัย ๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๕

เด็กหญิงสุปญญา บุญโท ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๖

เด็กชายอดุลย์วิทย์ กำเนิดบุญ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๗

เด็กชายชินภัทร อาจวิชัย ๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๘

เด็กหญิงธนัชชา น้อยทรง ๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๖๙

เด็กชายธาวิน สมารัก ๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๐

เด็กชายนิติธร ปานแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๑

เด็กชายนุติวัฒน์ วังวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ เพ็ชร์รักษ์ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๓

เด็กหญิงอรอุมา ถวิลการ ๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๔

เด็กชายคณิน บัวสระ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๕

เด็กหญิงฐิติพร ปททุม ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๖
เด็กหญิงพิมญารัตน์ สมสวย

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๗

เด็กชายอนุวัฒน์ อู่ทอง ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๘

เด็กชายชนธาร ปททุม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๗๙

เด็กหญิงฐิติภัทร ปททุม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๐

เด็กหญิงฐิติยา ชาญประเสริฐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๑

เด็กชายณัฐกฤต ปททุม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูพฤกษ์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฐพิพร ใจหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๔

เด็กหญิงธิดาจันทร์ จันทร์เจิม ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ ปททุม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๖

เด็กหญิงรพีพร อ่อนบุญ ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จันทร์คู่

๓๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๘

เด็กชายศุภชัย ปททุม ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๘๙

เด็กหญิงสาธิตา ปททุม ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๐

เด็กชายอดิเทพ จันนาค
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๑ เด็กหญิงกนกพรพรรณ

โชคธีระไพศาล
๒๒/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๒

เด็กหญิงกมลนิตย์ ปททุม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๓

เด็กชายณรรฐพงษ์ โคสะสุ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๔

เด็กหญิงธนัชนก อุคำพันธ์ ๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๕

เด็กหญิงธิติมา จันปุม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๖

เด็กหญิงรัชฎากร วงตาธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ปททุม
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๘

เด็กหญิงหยาดฝน กุลวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ วัดโพนสว่าง  

มห ๔๔๑๖๑/๒๗๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ วังวงค์ ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๐
เด็กชายพานทอง แก้วศรีนวม ๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๑

เด็กชายภูมินทร์ บรรเทิง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๒

เด็กหญิงวรนุช บุรัตน์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำพี

้

วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์เต็ม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๔
เด็กหญิงกัลยาทิพย์ อาจวิชัย

๒๕/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ตรงกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๖

เด็กหญิงมารยาท วัชรเนตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๗

เด็กหญิงสุธิดา เทพบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๘

เด็กชายกันตพล สุนทรส ๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ อุทัย ๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๐

เด็กชายธนัชชา นามเหลา
๑๙/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๑

เด็กหญิงลานนา แสนสุข
๒๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๒

เด็กชายวงศกร กิติมูล
๒๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๓

เด็กหญิงอิสรีย์ ไตรยวงค์ ๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภู วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๔

เด็กชายสุริยะ วรชิน ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๕

เด็กหญิงกนกพร สุคำภา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา ผาสุข ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๗

เด็กชายชวิน ศรีเทพ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุพร

๒๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๑๙

เด็กหญิงธนัชญา สุขรี

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๐

เด็กหญิงปยาพัชร แสนดวง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๑

เด็กชายยงยุทธ เชือขาวพิมพ์

้

๑๖/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๒

เด็กหญิงวิรนุช รัตนวงค์ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๓

เด็กชายวิวัฒน์ คึมยะราช ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๔

เด็กชายสรภพ ถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๕

เด็กหญิงสิริยากร โสดา ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุชาวดี สุขรี

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๗

เด็กชายอนุเทพ สุพร
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกมสูงเนิน ๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๒๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มีธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๐

เด็กชายธวัฒชัย ศิริการ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๑

เด็กชายธีรภัทร ถาวร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๒

เด็กหญิงนิชา บุญเลิศ ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๓

เด็กหญิงนิสา บุญเลิศ ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๔

เด็กหญิงวรนุช รัตนวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุพร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๖

เด็กชายสิรภัทร ลือจันดา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๗

เด็กชายสุวโรจน์ สุพร ๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๘

เด็กชายอมร ภาคภูมิ ๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๓๙

เด็กหญิงอรรัมภา ยืนยัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๐

เด็กหญิงอรวรรยา ยืนยัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๑

เด็กหญิงอรุณี อาจหาญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๒

เด็กหญิงอาภัสรา ผาสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองเอียน

่

วัดศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ สุภาพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๔

เด็กหญิงธวัลพร ชำนาญ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ เกษร ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา เหล็กปอ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีชาทุม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๘

เด็กหญิงวรัชยา สิงมาตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุภัสตา สุวรรณไตรย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๐

เด็กชายจิตรภานุ ราชวิจิตร ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๑

เด็กชายธีรเทพ อยู่ทิพย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๒

เด็กชายบารมี กิงพิลา

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๓

เด็กหญิงพัชราภา บุญรักษ์ ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๔

เด็กหญิงศิริรัก สุวรรณไตรย์ ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๕

เด็กชายสิทธิโชค แผ่นไธสง ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๖

เด็กหญิงปรียานุช อุปญญ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๗

เด็กหญิงปาริตา เสียงลำ ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๘

เด็กหญิงพัชราวดี ผิวขำ ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสียงเพราะ ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๐

เด็กหญิงกันติชา ชูขันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๑

เด็กหญิงจิตรานุช ราชวิจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๒

เด็กหญิงพัชรา อินไชยา ๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๓

เด็กชายวีรพงศ์ ระยับศรี ๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๔

เด็กหญิงศิริกุล เข็มทอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๕

เด็กชายสิรภพ ผิวขำ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ วัดปาสุภัททาราม  

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๖

เด็กชายอรรณพ แสนโสม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๗

เด็กหญิงชนาภา คนซือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุวรรณไตรย์

๒๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๖๙

เด็กหญิงพิราภรณ์ แสนโสม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๐

เด็กชายภัชฏะ ผิวขำ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนโสม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๒

เด็กชายรณชิต อินทร์ภูวา ๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๓ เด็กหญิงรัฐฎิญาภรณ์
ทวีคูณ

๒๔/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๔

เด็กชายสราวุฒิ สัจสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๕

เด็กหญิงอคิราภ์ กุลวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๖

เด็กชายอชิตพล แสนโสม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๗

เด็กหญิงกรชนก คนซือ

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๘

เด็กหญิงทักษอร แสนโสม ๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๗๙

เด็กหญิงทิพธิดา วิเศษการ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๐

เด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๑

เด็กชายภาณุภัทร สุระเสียง ๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๒

เด็กชายศุภกร แสนโสม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุวรรณไตรย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด วัดโพธิไทร

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๔

เด็กชายก้องเกียรติ วังคะฮาต
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๕

เด็กชายจตุรวิทย์ จิตจักร ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๖
เด็กหญิงจันทกานต์ จอมคำสิงห์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๗

เด็กหญิงจันทิมา สุวรรณไตรย์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๘

เด็กหญิงจิราพร คนซือ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๘๙

เด็กชายจีรวัฒน์ วังคะฮาต ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๐

เด็กชายเทพฤทธิ

์

กุลวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ อินไชยา ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๒

เด็กชายธราดล ไกรสร ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๓

เด็กชายปฏิกรณ์ สุวรรณไตรย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๔

เด็กชายพงศกร สิทธิเกษร ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๕

เด็กชายพลพล วังคะฮาต ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๖

เด็กชายพัชระ แสนโสม ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๗

เด็กชายยุทธพล วังคะฮาต
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๘

เด็กหญิงรัฐดาพร ผิวขำ ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๘๙๙

นางสาวรุ้งตะวัน ไชยะสอน
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๐

เด็กชายวิศรุต วังคะฮาต
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๑
เด็กหญิงศิรประภา สุพรรณยศ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๒

เด็กชายสิทธิชัย คำแก้ว ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๓

เด็กชายสิรภัทร อุปญญ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๔

เด็กหญิงอรจิรา ชมลา ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ วังคะฮาต ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีสุข ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๗

เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

ย่อมไธสง ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๘

เด็กชายกิตติธัช กีรติชุมมานนท์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๐๙

เด็กชายคงสิทธิ

์

วังคะฮาต ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๐

เด็กชายคำเพชร จิลาพร ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีบุรมย์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๒

เด็กชายจีระโรจน์ ศรีคำพล ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๓

เด็กหญิงชนิศา อัศวชัยศิริ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๔

เด็กชายธนกร อุสาย
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๖

เด็กชายปรีดีย์ เหมหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๗

เด็กชายพงศกร สุวรรณไตรย์ ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุวรรณไตรย์ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๑๙

เด็กหญิงพิณมุกดา อินสา
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๐

เด็กชายเพียงศักดิ

์

อุ่นมะดี ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๑

เด็กชายภูวนนท์ ศรีสุภา ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๒

เด็กหญิงมิณธิตา งอยผาลา ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๓
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์

วังคะฮาต ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๔

เด็กชายราชพฤกษ์ วังคะฮาต ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๕

เด็กชายวนุกุล ศรีสาพันธ์ ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๖

เด็กหญิงวรัทญา ผิวขำ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๗

เด็กชายศักดิมงคล

์

วังคะฮาต ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พรมบุตร ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๒๙

เด็กชายเสฏฐวุติ พุทธชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๐

เด็กชายเสรฐวุฒิ นครศรี ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์แดง ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๒

เด็กชายกฤษณ์ เผ่าภูไทย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๓

เด็กชายกิตติกร ลาดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๔

เด็กชายเกียรติภูมิ อาจภิรมย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๕

เด็กชายคามณีย์ ปททุม ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๖

เด็กหญิงจิตรานุช วังคะฮาต ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กิงวัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๘

เด็กชายณัฐพล สุวรรณไตรย์ ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๓๙

เด็กหญิงดาวเรือง จิลาพร ๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๐

เด็กชายธนเทพ ห้วยทราย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญอินทร์ ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ กุลวงค์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๓
เด็กหญิงนิดติยาพร สุวรรณไตรย์ ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๔

เด็กหญิงบันฑิตา กาบบัวคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๕

เด็กชายปฏิพล วงษ์จำปา ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๖

เด็กชายปานชัย สุวรรณไตรย์ ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๗

เด็กชายพชรพล เสียงลำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๘

เด็กหญิงรติกร ปาระวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๔๙

เด็กชายวัชรากรณ์ บุตรมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๐

เด็กชายวันชัย ห้วยทราย
๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๑

เด็กหญิงโสธิดา วังคะฮาต
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ เสียงลำ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ราชวัตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๔

เด็กชายชัยโย ปากหวาน ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๕

เด็กหญิงชุติมา เบญมาตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปากหวาน ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๗

เด็กหญิงณิชาวีร์ ปากหวาน ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๘

เด็กหญิงทิราภรณ์ ปากหวาน ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๕๙

เด็กชายนัฐวุฒิ คล่องดี ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๐

เด็กชายนิวัฒน์ ปากหวาน ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๑

เด็กชายนิเวศน์ ห้วยทราย ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๒

เด็กชายระพีพัฒน์ เถาว์ทิพย์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๓

เด็กชายสิทธิกร วังโคตรแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีชัย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๕

เด็กชายชีวาวิชญ์ สีนามัง ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๖

เด็กชายตะวันชัชน์ ปากหวาน
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๗

เด็กหญิงภควดี พงษ์ศิริ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๘

เด็กหญิงฐิติพร ปากหวาน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๖๙

เด็กชายธราเทพ สลางสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๐

เด็กหญิงนันทรัตน์ เกลียวงาม ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ สลางสิงห์ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๒

เด็กหญิงวราพร สีสัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๓

เด็กหญิงชนิกา ศรีหาวงค์ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๔

เด็กหญิงฐิลาวดี โทนทา ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๕

เด็กชายณัฐปคัลภ์ สลางสิงห์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๖

เด็กหญิงภัทราพร สลางสิงห์ ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๗

เด็กชายณัฐพร สลางสิงห์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา สิงห์แก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๗๙

เด็กหญิงณัฐพร เบ็ญมาตย์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๐

เด็กหญิงณัฐริกา พงษ์เถือน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๑

เด็กหญิงกิตติมา ผิวชะอุ้ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันอุด ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ชาลือศรี ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา เหลียมศรี

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๕

เด็กหญิงญาณี สุพร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อุทัยบาล ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๗

เด็กหญิงปนัดตา สิงห์ศร ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๘

เด็กชายพิชิตชัย พรรโมก ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๘๙

เด็กหญิงพิมรดา ภูมิลา ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๐

เด็กหญิงมธุรดา พรรณา ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๑

เด็กหญิงรัชนี ภูมิลา ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๒

เด็กชายวีระวุฒิ ศรีลาฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๓

เด็กหญิงสุธิมา คล่องแคล้ว ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา พรรณา ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๕

เด็กชายอริยพล พรรณา ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๖

เด็กชายจักรพงค์ ภูมิลา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๗

เด็กชายชัยมงคล พะวิงรัมย์ ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๘

เด็กชายธราธร ลำเลิศ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๒๙๙๙

เด็กชายปรเมศ ฤทธิวงค์ ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๐
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีสาพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๑

เด็กชายพีรยุทธ บุบผาวงค์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดอรุณรัศมี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๒
เด็กชายฉัตริน ขันแข็ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๓
เด็กหญิงธนวรรณ แก่นจันทร์ ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๔

เด็กชายธิติวุฒิ สาขะสิงห์
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๕

เด็กชายภูมิรพี ดีดวงพันธ์ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๖
เด็กชายจิรนัย ดีดวงพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๗ เด็กชายประดิษฐ์ศักดิ

์

ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๘

เด็กชายพัสกร คำนนท์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๐๙

เด็กชายคณิศร จูมนา ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ภูเมฆ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทุ่งมน ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๒

เด็กชายณัฐพล ดีดวงพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ รุณเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๔

เด็กชายธงชนะ เคนท้าว
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๕

เด็กชายธนากร ศรีวะอุไร ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๖

เด็กหญิงนัยณา ดีดวงพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อุคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๘

เด็กหญิงพรนัชชา อินเอียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดีดวงพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๐

เด็กชายพีรพงษ์ สุขแจ่ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เกสีสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๒

เด็กหญิงลลิตา อ่อนระฮุ่ง ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๓

เด็กชายวัชรา การินทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีดวงพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๕

เด็กชายอิทธิพล แซมจง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๖

เด็กชายกฤษณะ โพธิไทรย์

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุ่งโรจน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๘

เด็กหญิงขวัญฤดี รุ่งโรจน์ ๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ผักไหม ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๐
เด็กชายโจนาธาน ขันแข็ง ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๑
เด็กหญิงฉัตรีกานต์ ยศศรี ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๒

เด็กหญิงชลดา รุ่งโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๓

เด็กหญิงณัฐชา รุ่งโรจน์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๔

เด็กชายณิชพงค์ พิกุลศรี
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๕

เด็กชายเดชาชาญ ยืนยงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๖

เด็กหญิงธิติกานต์ ยืนยง ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สุจริต
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๘

เด็กหญิงปานัดดา ดีดวงพันธ์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๓๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ กมลรักษ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี ไชยเพ็ชร ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๑

เด็กชายเมฆิน รุ่งโรจน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๒

เด็กหญิงวรรณพร ปริพล ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๓

เด็กหญิงศจี นวลศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๔

เด็กชายศรสินชัย รุ่งโรจน์ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๕

เด็กชายสกาย ยืนยง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๖ เด็กหญิงหทัยชนารถ
รุ่งโรจน์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๗

เด็กชายอัษฎายุท มานะเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขัว วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๘

เด็กหญิงกชกร พูนกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๔๙

เด็กชายกฤษฎา บุพศิริ ๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๐
เด็กหญิงกัญญา คำนนท์ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทางทอง ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำมีแก่น ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุ่งโรจน์ ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๔

เด็กหญิงชฎา มงคลสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๕

เด็กชายชนะชัย ดีดวงพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๖

เด็กหญิงชลิดา สรเสนา ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๗

เด็กหญิงฐิติวรดา สอนวิชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๘

เด็กหญิงณัฐกมล ดีดวงพันธ์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โคชขึง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๐

เด็กชายธนเดช สลับศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๑

เด็กชายธนพล ดีดวงพันธ์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ ทองน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๓

เด็กชายธนภูมิ คำนนท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๔

เด็กชายธนาตย์ ดีดวงพันธ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๕

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณพันธ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๖

เด็กหญิงธันยพร มุนไชย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๗

เด็กชายนัตพล จันทร์เมฆา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๘

เด็กหญิงนันฑ์ธิตา พลเยียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๖๙

เด็กหญิงนันทิยา พุทธขิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๐

เด็กชายนิรันดร์ ชูประสูตร ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๑

เด็กหญิงนิศามณี คนเพียร ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๒

เด็กชายปฏิภัทร ดีดวงพันธ์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ ยังยืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๔

เด็กหญิงปยพร ดีดวงพันธ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๕

เด็กชายพรเทพ แสงสว่าง ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๖

เด็กหญิงพิชชาภา คนเพียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๗

เด็กหญิงพิตาภรณ์ กกรัมย์ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๘

เด็กชายโพนทอง ผากา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๗๙

เด็กชายภูมินทร์ คำนนท์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๐
เด็กชายมิตรภาพ ศรีสุภา ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๑

เด็กชายวัชระ พรธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๒

เด็กชายวิทวัส แก้วใสย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๓

เด็กหญิงศลิษา แสงคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๔
เด็กชายศุทธิเกียรติ คนยืน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๕

เด็กหญิงศุภชิญา ไชยยายงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๖

เด็กชายสงกรานต์ สีหาพัฒ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๗

เด็กหญิงสุจิตตรา บรรจง ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๘

เด็กหญิงสุณิสา ดีดวงพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๘๙

เด็กหญิงสุธิดา วารินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๐

เด็กหญิงอภิญญา ดีดวงพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๑

เด็กหญิงอรปรียา แถวโสภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๒

เด็กหญิงอัญาณีร์ ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๓ เด็กหญิงกรรณยรัตน์
สลางสิงห์ ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์

ดีดวงพันธ์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วาป ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันธ์คุณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วาป
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๘

เด็กชายจิรเมธ วงค์ชา ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๐๙๙

เด็กชายฉัตรมงคล ไกยเกษ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๐
เด็กชายชาญณรงค์ มีวิชา ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๑

เด็กชายณเรช สังเกตุ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๒

เด็กหญิงณัฐนรีย์ แผลงจันทึก ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๓
เด็กชายทินนากรณ์ เคนท้าว

๑๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๔

เด็กชายธนโชติ ดีดวงพันธ์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๕

เด็กชายธนัทพงษ์ ผลาวงค์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๖

เด็กหญิงธนิกา กลินเกตุ

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๗

เด็กชายธวัลรัตน์ ดีดวงพันธ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๘

เด็กหญิงนรมน สาทิพจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๐๙

เด็กหญิงนันธิดา สุขกระโทก
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๑

เด็กหญิงนิภากร แสนประเสริฐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๒

เด็กหญิงบัญฑิตา คำนนท์ ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๓

เด็กชายพลวัฒน์ ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๔

เด็กหญิงพิชชาดา กลางประพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๕

เด็กชายภูรินท์ ง่อนสว่าง ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๖

เด็กหญิงรัชนี มีชัย ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๗

เด็กชายวงศกร ดีดวงพันธ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๘

เด็กหญิงวรรณิสา พวงแก้ว ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๑๙

เด็กหญิงวรัชยา คำนนท์ ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๐

เด็กหญิงวิสุดา คนเพียร ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๑

เด็กชายวุธนกรณ์ คำนนท์ ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๒

เด็กชายเศรษฐา หล้าเตจา ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๓

เด็กหญิงสุชิตา ปะคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๔

เด็กชายสุพศิล จันทะโสม ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ดีดวงพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๖

เด็กชายสุเมธ กงนะ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๗

เด็กหญิงอภัสรา รักพงษ์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๘

เด็กหญิงอริษา จรัญพงค์ ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๒๙

เด็กชายกมลภพ ผงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๐

เด็กหญิงกรชนก พลราชม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๑

เด็กหญิงกัลยา ดีดวงพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๒

เด็กหญิงกุลธิดา ดีดวงพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๓

เด็กชายจักริน โมลาแสง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๔

เด็กหญิงชญานี คำนนท์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๕

เด็กชายชินกร ดีดวงพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภรัชต์ภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๘

เด็กหญิงทวินันทร์ อุคำ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๓๙

เด็กชายทิตยา ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๐ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๐

เด็กหญิงนริศรา คนหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๑

เด็กหญิงปราณิสา แก้วสีคราม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๒

เด็กชายปญญากร โพธิไทรย์

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๓

เด็กหญิงปาลิตา รัตนศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๔

เด็กชายเปรมากร สุภจันทร์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๕

เด็กหญิงพนิดา พาลึก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๖

เด็กหญิงพิจิตรา ทะนงค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๗

เด็กชายพีทรภัทร พิกุลศรี ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๘

เด็กชายมานพ ดีดวงพันธ์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๔๙

เด็กหญิงโยษิตา สิงห์สุ ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๐

เด็กชายวรัญู รุ่งโรจน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๑

เด็กชายวายุ คนยง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๒

เด็กชายวีระพงษ์ นาคพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๓

เด็กชายศุภโชค ซาเสน ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๔

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ดีดวงพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุภิษฎา จิระเฉลิมพร
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๖
เด็กหญิงอนันท์ธิชา ดีดวงพันธ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๗

เด็กหญิงอาลิตา หนองแคน ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๘

เด็กหญิงกนกรดา ไชยายงค์ ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญยะ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๐

เด็กหญิงกมลชนก ผากา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๑

เด็กชายกฤษฎา พรมร้อยโท ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๒

เด็กหญิงจงกลณี ภักดีงาม ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๓
เด็กหญิงกวินกานต์ ยังอยู่ ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๔

เด็กชายก้องภพ ฤทธิธาดา ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพียรไลย์ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๖
เด็กหญิงกัณญากรณ์

โยธายุทธ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๗

เด็กชายกันต์ วงศ์พิบูลสุข ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๘

เด็กชายกิตตินันท์ คำวิโส
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๖๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยสุริย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๐

เด็กชายกีรดิต ยืนยง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๑

เด็กชายกีรตะ ภูวภรณ์กุล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๒

เด็กหญิงกุลนันทน์ สุรินทร์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๓

เด็กหญิงขวัญข้าว กูลธรรม ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๔

เด็กหญิงขวัญสุดา ขันแข็ง ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๑ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๕

เด็กหญิงเขมนิจ คนดี ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๖
เด็กหญิงคณัสนันท์ รักษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๗

เด็กหญิงจัสมิน บาชมานน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๘

เด็กชายจาฏุพัจน์ สุวรรณพันธ์ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๗๙
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา

ปญญา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๐ เด็กชายจิตติพัฒนกรณ์

ชาวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๑

เด็กชายจิรฐา ชัยรักไพบูลย์กิจ ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๒

เด็กชายจิรพัฒน์ หมายมัน

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๓

เด็กชายจิรภัทร ชัยสุนทร ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๔

เด็กชายจิรภัทร์ เสวะนา ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๕

เด็กชายจิรภัทร์ สุริยวรรณ์ ๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๖

เด็กหญิงจิราพร อินปาว ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๗
เด็กหญิงจิราพรรณ ปอมสุวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๘

เด็กหญิงจิราภัทร กลางประพันธ์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๘๙

เด็กชายแจ็ค แวน โลน ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๐

เด็กหญิงชญานันท์ สายศักดา ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๑

เด็กหญิงชญานิศ โพธิบุตร ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๒

เด็กหญิงชนนพชร พลหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๓

เด็กหญิงชนัญธิดา พรหมเสนา ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๔

เด็กหญิงชนาภา ดีดวงพันธ์ ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๕

เด็กหญิงชวิศา พันธ์สุวรรณ ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๖

เด็กหญิงชาริศา เทพสุริย์ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๗

เด็กหญิงชิดชนก จันสาร ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปะทะวัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๑๙๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เตียไพบูลย์ ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๐

เด็กหญิงชุตินันท์ พิมพ์พรหม ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๑

เด็กหญิงชุติสรา สุตะสุข ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๒

เด็กหญิงญาณิดา ทองเภา ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๓

เด็กชายฐากร ปนศิริวัฒนกุล ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๔

เด็กหญิงฐาปนีย์ สุทธิเสงียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๕

เด็กชายฐิติโชติ ไชยสุนันท์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๖

เด็กหญิงฐิติยา สอดส่อง ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๗

เด็กชายณฐพฤฒ เหลาผา ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๘
เด็กหญิงณภัสนันท์ พรรณา ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๐๙ เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา
เคนถาวร ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๒ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกือทาน

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๑

เด็กชายณัฐดนัย เหมนนท์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๒

เด็กหญิงณัฐธิตา สาฤาษี ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ วาป
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๔

เด็กชายณัฐภัทร เชือหาญ

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๕

เด็กชายณัฐรัฐ บัวเมิน ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๖

เด็กหญิงณัฐวดี ผากา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ รากวงค์ ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๘

เด็กหญิงณิชมน แข็งแรง ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๑๙

เด็กชายดลชา แสนโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๐

เด็กหญิงดวงกมล คำปน ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๑

เด็กชายโตวัด กัลยารัตน์ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๒

เด็กหญิงทิชาดา แก่นวงษ์ ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ สิงเอ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๔
เด็กชายเทพอาทิตย์ จันทร์เผือก ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๕

เด็กชายธนกฤต ณัฏฐ์ภูปภพ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๖

เด็กชายธนโชติ วรสุข ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๗

เด็กหญิงธนพร พานโมก ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๘

เด็กชายธนภัทร สุกใส ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๒๙

เด็กชายธนภัทร สุวรรณไตรย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ ผลทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์นนท์ ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๒

เด็กชายธรรศดนัย ราชอุดม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๓

เด็กชายธราธิป ศิริมา ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ เพชรนนท์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยทะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โสมรักษ์ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๗

เด็กหญิงธิชาภรณ์ เกิดผล
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๘

เด็กหญิงธิดาพร จิตว่อง ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพร ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๐

เด็กหญิงธิษณิน สุคนธชาติ ๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๑

เด็กชายธีทัต อนันต์สถิตย์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ ชัยยงค์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๓

เด็กหญิงนภัสสร รูปดี ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๔ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์
วงษ์พิมพ์สร ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๓ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๕

เด็กชายนฤเบศร์ ทองขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๖

เด็กชายนฤพล ใสโสภณ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๗

เด็กชายนวพล พรหมสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๘

เด็กชายนัทวิช สุขอำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๔๙
เด็กหญิงนันทวรรณ ทุยบึงฉิม ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๐

เด็กหญิงนันนภัส เชืองดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๑

เด็กหญิงนาตลดา แสงสี ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๒

เด็กชายน่านนำ เจริญสุข
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๓

เด็กหญิงนิศรา บุญรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๔

เด็กหญิงเนติกาญ โชติกานันศ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา วรพันธ์ ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๖

เด็กหญิงปณิธิดา ศรีลาภ ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๗

เด็กหญิงปรรณพร ทองสอาด ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๘

เด็กหญิงปริยากร หิรัณยัษฐิติ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๕๙ เด็กหญิงปณณ์ชญาณัฐ

อินผล
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ความมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร อนันตรักษ์ ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๒

เด็กชายปยะนันท์ รัตนสมัคร ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๓

เด็กหญิงไปรยา ฉลาดเลิศ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๔

เด็กชายพงษ์วิทย์ หิรัญอร ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๕
เด็กหญิงพชรพรชนก

ขวานอก ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๖
เด็กหญิงพรรณปพร พรหมวงค์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๗

เด็กหญิงพริมาภา เขมะปญญา ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๘

เด็กชายพฤทธิ

์

พิลาภ ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๖๙

เด็กหญิงพศิกา โพธิขำ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๐

เด็กหญิงพัชรดา บัวชน ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๑

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ทองทา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทวีบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พรหมเสนา ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๔

เด็กชายพิชญะ สุคำภา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๕

เด็กหญิงพิชญา จีกระโทก

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๖
เด็กหญิงพิพรรษพร ดวนสิงห์ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๗
เด็กหญิงพิมพาภรณ์

แก้วหานาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญนาม ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ กาฬมาตย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๔ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๐

เด็กหญิงภัทรพร ไชยสุนันท์ ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๑

เด็กหญิงภัทราวดี ทองบ่อ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๒

เด็กหญิงภีมรัมภา โมฬชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๓

เด็กชายภูรี พันระนา ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๔
เด็กหญิงมนต์อัปสร ศรีโยหะ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีโยหะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๖

เด็กหญิงมุกธิดา โพธิแดง

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๗

เด็กชายยศกร แก่นอาสา ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๘ เด็กหญิงยามาระตีอรไท

คำภักดี ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๘๙

เด็กชายยุทธจักร เขตบุญพร้อม ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๐

เด็กหญิงยุพรัตน์ โชติภัคพิพัฒน์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

มูลพรม ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้อนศิลา ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ฉลูศรี ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๔

เด็กหญิงวนิดา วงค์ศรีทา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๕

เด็กชายวิชชุกร ประทุมมาตร ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๖

เด็กหญิงวิมลสิริ อนันต์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๗

เด็กชายศรัณย์ แซ่ลิม

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๘

เด็กหญิงศรีรัตน์ เพียสา ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๒๙๙

เด็กหญิงศศนันท์ พงษ์ศรียา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ธุระธรรม ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๑

เด็กชายสรวิชญ์. บำรุง ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๒

เด็กหญิงสุชัญญา ประจงจิตร ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๓

เด็กหญิงสุภัทรา ทวีโคตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๔

เด็กชายสุรยุทธ ไชยสุริย์ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๕

เด็กหญิงสุรางคนา ปอมหิน ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๖

เด็กหญิงอชิตะ วังคะฮาต ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๗

เด็กชายอนุวัต เจือจาน ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๘

เด็กหญิงอรัญญา เกษียร ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๐๙

เด็กชายอริย์ธัช แสงปอง ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๐
เด็กหญิงอัยย์อัณณ์ เมืองโคตร ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๑

เด็กหญิงกนกชนก ศรีใส
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สารธิมา

๒๘/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๓

เด็กชายกฤตเมธ เกลากลาง ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๔

เด็กชายกฤตยชญ์ รักวงษ์ไทย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๕ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๕

เด็กหญิงกวินธิดา ทองมณี
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๖

เด็กหญิงกษมา บุตรทศ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๗

เด็กชายกสิวัฒน์ ไชยยงค์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร์

ไชยพจน์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แสนวิเศษ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๐

เด็กชายกุลโรจน์ คำมุงคุณ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๑

เด็กชายจอมภพ ชาลีพุทธาพงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๒

เด็กหญิงจิดาภา วิริยธนชิต
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๓

เด็กชายจิรโชติ แสนสุข ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๔

เด็กชายจิรายุ ลาภสาร
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๖

เด็กหญิงชัญญาภัค ศรีจำลอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๗

เด็กหญิงฐานิดา ทรงประโคน
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๘

เด็กหญิงฐิตาพร ดีดวงพันธ์ ๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๒๙

เด็กชายธนกร เจริญเลิศสกุล ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๐

เด็กหญิงธนัญชนก เมืองโคตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๑

เด็กหญิงธนัญชนก วงค์พุทธา ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๒

เด็กหญิงนัชชา ภูขมัง ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๓

เด็กหญิงนันทวรา เสนาช่วย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๔

เด็กหญิงนิชนันศ์ ทิพม่อม ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๕

เด็กหญิงบุญมณี บุญญาสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๖

เด็กชายปฐมพงศ์ วงศ์อนุ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ ทวีโคตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๘
เด็กหญิงพนิตานันท์ อบเชย

๐๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๓๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ พุทธวรรณ ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๐

เด็กหญิงพาขวัญ มณีกัณฑ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๑

เด็กหญิงพิชชาพร ภูมิวงศ์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๒

เด็กหญิงพิชญา พิวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๓

เด็กชายพุทธิพงษ์ วิศรุตมัย ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๔

เด็กหญิงแพรวา บุญทศ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๕
เด็กหญิงภทรพรรณ กัลยาณลาภ

๒๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๖

เด็กหญิงภาสินี ชมภู่
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๗

เด็กหญิงภิญญา ประจวบสุข
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา ยานะนวล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๔๙
เด็กหญิงสุขพรรษา นาโสก

๑๘/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๖ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๐

เด็กหญิงกรชนก จันทะสอน ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๑
เด็กหญิงอริสยากรณ์

วาดี ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๒
เด็กหญิงอักษราภัค มหาดำรงค์วงศ์สกุล ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๓

เด็กชายอินทพงค์ วงค์เทวัน ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๔

เด็กหญิงอุษามณีย์ สารวัตร ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๕

เด็กชายเฉลิมเดช ธนอุตร ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๖

เด็กชายชัชพล ศิริวงค์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๗

เด็กชายธนกร วงค์ดวงผา ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๘

เด็กชายสุรยุทธ์ เผ่ามะหะหมัด ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๕๙

เด็กชายกิตตินันท์ แสงแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๐

เด็กชายคธาวุธ วงค์กระโซ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๑

เด็กชายจักรภพ เทพโยธิน
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๒

เด็กชายชาคริต วงค์กระโซ่ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

วงศ์กะโซ่ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย วงค์กระโซ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๕

เด็กชายธนพจน์ ทองสิงห์ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ศรีวิชัย
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๗

เด็กหญิงธัญลักษ์ เลิศพฤกษ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๘

เด็กหญิงธัญสมร วงค์ดวงผา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๖๙

เด็กหญิงนัดธิดา วงค์กระโซ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๐

เด็กชายปณณธร ดอกไม้
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๑
เด็กหญิงปยาวรรณ วงค์กระโซ่

๒๑/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๒

เด็กชายพรชัย วงค์กะโซ่
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๓

เด็กหญิงภัคจิรา วงศ์กระโซ่ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๔

เด็กชายภัทร วงศ์กะโซ่
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๕

เด็กหญิงภัทราพร วงค์กระโซ่ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๖

เด็กชายรพีภัทร จงรู้ธรรม ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๗

เด็กชายรัตนพล เชือคนแข็ง

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๘

เด็กชายวงศกร วงศ์กะโซ่
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๗๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ วงค์กะโซ่ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๐

เด็กหญิงศุภรดา กล่อมจิต ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๑

เด็กชายอภินันท์ น้อยอามาตย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๒

เด็กชายอภินันท์ วงค์ฝายแดง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๓

เด็กหญิงอังคณา บุหงารัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๔

เด็กชายอาทิตย์ วงศ์กะโซ่
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหลวง วัดโพธิศรี

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๗ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์

อุสาหะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๖

เด็กหญิงชลดา รองพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๗

เด็กหญิงปวริศา โลหะสาร ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คำมุงคุณ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๘๙

เด็กหญิงรุจิรา คำมุงคุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๐

เด็กหญิงสุชัญญา ประทุมดวง ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา คำมุงคุณ ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๒

เด็กชายธนวัทน์ วงศ์ตาเทพ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๓

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์กระจ่าง ๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๔

เด็กหญิงอินทพัชร วงษ์วิวงษ์ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อร่ามเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๖

เด็กหญิงปณัฐดา คำมุงคุณ ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๗

เด็กหญิงปาริดา คำมุงคุณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โยธะวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๓๙๙

เด็กหญิงวรรณกร มหามิตร ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๐
เด็กหญิงอรอุรินทร์ คำมุงคุณ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา วัดย้อมพัฒนา  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๑
เด็กชายกฤษตภัทร์ คำมุงคุณ ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๒

เด็กหญิงกานต์มณี คำมุงคุณ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยเพชร ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๔

เด็กหญิงชฎาพร คำมุงคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๕

เด็กหญิงชนิกานต์ คำมุงคุณ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๖

เด็กชายธีรยุทธ คำมุงคุณ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๗

เด็กหญิงนงนภัส คำมุงคุณ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๘ เด็กหญิงประกายเพชร

คำมุงคุณ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๐๙
เด็กหญิงประภัสสรา

สีสัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๐

เด็กหญิงปริญา คำมุงคุณ
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๑

เด็กชายปญพงษ์ คำมุงคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๒

เด็กหญิงปาลิดา คำมุงคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๓

เด็กหญิงปยาพัทธ์ คำมุงคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๔

เด็กชายพนัชกร คำลือไชย ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๕

เด็กชายพรชัย คำมุงคุณ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๖

เด็กชายพลธิชัย คำมุงคุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๗

เด็กชายพัชรพล คำมุงคุณ
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำมุงคุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๑๙

เด็กชายพีรภัทร คนึงการ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๘ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๐

เด็กชายพีระภาส สมุหบาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำมุงคุณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๒

เด็กชายภัทรพล คำมุงคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำมุงคุณ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๔

เด็กหญิงมินตรา คำมุงคุณ ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๕

เด็กหญิงรมิตา คำมุงคุณ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๖

เด็กหญิงริสา ภูหลาบ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๗

เด็กชายวัชรพล คำคูณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๘

เด็กหญิงศิริกร คำมุงคุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๒๙

เด็กชายสิริโชค ภาเภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๐

เด็กชายสุริยา บาดตาสาว ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๑

เด็กชายแสนชัย คำมุงคุณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๒

เด็กชายกรทักษ์ โคตรพรม ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๓

เด็กหญิงกัลญา แผ่ผล ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย คำมุงคุณ ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๕

เด็กหญิงจิดาภา คำมุงคุณ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๖

เด็กหญิงจีราภรณ์ คำมุงคุณ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๗

เด็กชายชลินธร คำมุงคุณ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๘

เด็กหญิงนภา คำมุงคุณ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๓๙

เด็กหญิงนันทัชพร ถานันท์
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๐

เด็กหญิงนำฝน คำมุงคุณ ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๑

เด็กชายบดินทร์ คำมุงคุณ ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๒

เด็กชายปยวัช คำมุงคุณ ๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๓

เด็กชายพงศ์เทพ คำมุงคุณ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๔

เด็กหญิงพรวนา คำมุงคุณ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๕

เด็กชายพัชรพล คำมุงคุณ ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๖

เด็กชายพัทธพล คำมุงคุณ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำมุงคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์

โคทังคะ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๔๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พ้าดทาบ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๐

เด็กหญิงมัณฑิตา คำมุงคุณ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๑

เด็กชายเรวัต รัตนวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๒

เด็กหญิงลักขณา คำมุงคุณ ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๓

เด็กชายวรชาติ คำมุงคุณ ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๔

เด็กชายวรเชษฐ์ คำมุงคุณ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๙ / ๑๐๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๕
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ อุดมศรี ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๖

เด็กชายศรัณยู คำมุงคุณ ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๗

เด็กชายศรายุธ คำมุงคุณ ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๘

เด็กชายเศกสันต์ คำมุงคุณ ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๕๙

เด็กชายสรัญธร คำมุงคุณ ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๐

เด็กชายสายฟา คำมุงคุณ ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๑

เด็กหญิงสุนิสา กุลบุญมา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๒

เด็กชายอนพัทย์ อุ่นใจ ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๓

เด็กชายอนุพล สยามเยียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๔

เด็กหญิงอรอนงค์ โคตรพรม ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๑๖๑/๓๔๖๕

เด็กหญิงอารยา คำมุงคุณ ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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