
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒,๒๗๕ คน ขาดสอบ ๑,๐๕๔ คน คงสอบ ๑,๒๒๑ คน สอบได้ ๑,๐๐๖ คน สอบตก ๒๑๕ คน  (๘๒.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๑
นางสาวปาลิตา อุปชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๓
เด็กหญิงลลิตา คนคล่อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๔
เด็กหญิงศิริฟาใส สุพร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร

่

วัดกาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๕
เด็กชายกิตติกร สุริยวรรณ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๖
เด็กชายพิชุตม์ แซ่เตียว ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๗
เด็กชายเสกสรร แก้วศรีนวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๘
เด็กชายณัฐพล อุทาสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๐๙
เด็กชายอศิริยา แก่นวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๐
เด็กชายวีระพล เทพศรีหา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๑

เด็กชายอัครพนธ์ วังคะอาต
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๒
เด็กชายภีรภัทร มะณีพงษ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๓
เด็กชายก้องกิดากร เทพสุริย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๔

เด็กชายธีรธาดา ทะยาธรรม ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

เริงใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๖
เด็กชายณัฐพล คำตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๗
เด็กชายสหรัฐ ซาเสน ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๘

เด็กชายฐิติกร แข็งแรง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๑๙

เด็กชายธวัชชัย วันทอง ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๐
เด็กหญิงไพลิน แก้วมุกดารัตน์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๑
เด็กหญิงรัชฎาพร วรรณวัติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๒

เด็กหญิงมุกดา วัดทุ่งใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยอาษา ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๔
เด็กหญิงอรษา กิตติกวินธรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๕

เด็กชายภูวนัย พันคูณ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๖

เด็กหญิงกชพร คำสีทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๗
เด็กหญิงจิรัฐวิวรรณ

เมืองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๘
เด็กหญิงแพรวา คูสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๒๙
เด็กหญิงจารุวรรณ คำแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ คนยืน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฐพร ทีอุทิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๒
เด็กหญิงรัตนพร สอเพชรบัณฑิต ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๓

เด็กหญิงอธิชา พงษ์สุวรรณ ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา ปนสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๕
เด็กหญิงเมย์วดี มโนมัธยา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๖
เด็กหญิงชลนิกานต์ คำบ่อ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๗
เด็กหญิงคิมเบอร์รี

่

เชฟเฟร์ด
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๘

เด็กหญิงอนัชรา ธิพรพันธ์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๓๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เคียงกมล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๐
เด็กชายมังกร สารคุณ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๑

เด็กชายเดชาวัต แข็งแรง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นะทีสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๓
เด็กชายวายุส์ แสงมีคุณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๔
นางสาวบัณฑิตา โยทาทูล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๕

เด็กชายธีรพงศ์ นันทจักร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๖

เด็กชายนาวิน สุวรรณศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๗
เด็กหญิงเพ็ญภัสสร วงศ์สุขธนดล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๘
เด็กหญิงยุภารัตน์ ชาธิพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๔๙

เด็กหญิงสิรรัมภา ปากหวาน ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุธิดา บุตทศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๑
เด็กชายกลวัชร หมืนแก้ว

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๒
เด็กชายกิตติพงศ์ พันธ์คูณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๓

เด็กชายกิติชัย โยทาทูล ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล ตังตระกูล

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๕
เด็กชายชัชวาลย์ ทาต้อง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๖
เด็กชายธีรพงษ์ คนซือ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๗

เด็กชายธีรภัทร์ แสนหนองหว้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๘

เด็กชายนครินทร์ แสนโสม ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๕๙
เด็กหญิงบุรันทรา ราชิวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงประภาษิริ สุวรรณศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๑

เด็กชายปยะพงษ์ เปาลำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๒
เด็กหญิงพรไพลิน โพธิชัย

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๓
เด็กชายพัฒศกร สุมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๔

เด็กหญิงพิยดา ตราเกษม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๕

เด็กชายพุฒินันท์ สุวรรณศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๖
เด็กชายภูมิภัทร ตานันท์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีหมอก

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๘

เด็กหญิงรุ่งรัศมี บานเย็น
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๖๙

เด็กหญิงลลิตา สมสนุก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๐
เด็กชายวัฒนะ นิโรจน์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๑
เด็กหญิงวาสนา พันชาติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๒ เด็กหญิงศิริประภัทร
ผลหว้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๓

เด็กหญิงสุดนิตา วงศรีทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๔
เด็กชายสุริยา ศรีมาศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๕
เด็กหญิงอรุณี มัชชิมา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๖

เด็กชายอัษฎา ใจช่วง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วัดคำสายทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๗

เด็กชายธนกฤช สุพร
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๘
เด็กหญิงปณิมา สุพร ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๗๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ ประเสริฐ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม วัดธรรมบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๐
นายกิตติพงษ์ ชาธิพา ๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๑

นางสาวกุลธิดา ขันทะวิชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๒
นางสาวสตรีรัตน์ รุ่งโรจน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๓
นางสาวอรัญยะดา วัฒนศรีธานัง ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๔

นายณัฐพงศ์ คนเพียร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๕

นายณัฐพันธุ์ คนเพียร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๖
นายธีระวัตร ใจทัศน์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๗
เด็กชายคมสันต์ อ่อนระฮุ่ง ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๘

เด็กชายณัฐพล ไชยหมืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๘๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ ดีดวงพันธ์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๐
เด็กหญิงอุลัยพร ใจทัศน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๑
เด็กหญิงเกตุฤดี เกตุกุล ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๒

เด็กหญิงเกตุมณี รุ่งโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๓

เด็กหญิงชนันพร รุ่งโรจน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๔
เด็กหญิงทัศนียา ผามีสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๕

เด็กชายธวัชชัย ชัยชาติ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๖

เด็กชายธิติกรณ์ ดีดวงพันธ์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๗
เด็กหญิงนภารัตน์ มูลพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๘
เด็กหญิงปนัดดา ดีดวงพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๐๙๙

เด็กหญิงปาริชาติ ดีดวงพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๐
เด็กหญิงปุณณิศา ถุดทิง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๑
เด็กชายพนม คำนนท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๒
เด็กหญิงพรชิตา พิลาหลง ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชาติดร ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๔

เด็กหญิงพิยดา บุตทศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๕
เด็กชายภัทรภณ พิกุลศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๖
เด็กชายภัทราวุธ เสนาพรม ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๗
เด็กหญิงมณีกานดา ดีดวงพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๘

เด็กหญิงมุสิตา พันธะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๐๙
เด็กหญิงเยาวพา พิกุลศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๐
เด็กชายรณกร ยืนยง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๑

เด็กหญิงวรารมณ์ จิตดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๒

เด็กหญิงวิภาดา รุ่งโรจน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๓

เด็กชายวิรพล โสระเวช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๔

เด็กหญิงศิริตา ดีดวงพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๕

เด็กหญิงศุกร์สิริ สีสุตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๖

เด็กชายสิทธิพันธุ์ ดีดวงพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงสินใจ เมืองโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๘

เด็กหญิงสิริวิภา อาง่าม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา ดีดวงพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๐

เด็กหญิงสุภาวิตา จันทะโสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๑

เด็กชายอดิศร รุ่งโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ ผุยผล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๔

เด็กชายอุ้มบุญ วงค์แดง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วัดศรีสะอาด  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๕
นางสาวทิพย์ญาดา วงชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๖

นายธวัตรชัย ตองสู้
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๗

นายยศกร คำลือไชย ๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๘

เด็กหญิงกรนันท์ คำมุงคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๒๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชุมปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๐

เด็กชายกิตติภูมิ เมืองโคตร ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๑

เด็กชายเกียรติคุณ พันธุพาน ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก โสดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๓

เด็กชายคุณภัทร ปดสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๔

เด็กชายจิณณวัตร จันทร์เพ็ชร์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๕

เด็กชายจิรายุสต์ ภูบุตรตะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๖

เด็กชายชัยศิริโชค คูเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๗

เด็กชายฐิติชัย รูปงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๘

เด็กชายเดชอุดม บางทราย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๓๙

เด็กชายเดชาวัต พาลึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๐
เด็กชายธงไชย คำลือไชย ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๑

เด็กชายธนภูมิ อาจหาญ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ วงชัย ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๓

เด็กหญิงนัฐนรี ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๔

เด็กชายนัฐพงษ์ บุญมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๕

เด็กชายนัธพล พรมอวน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๖

เด็กชายนันทวัฒน์ คำมุงคุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๗

เด็กหญิงนันทิยา สิงห์ศาลาแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๘

เด็กหญิงนิภาดา คำลือชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๔๙

เด็กชายบุญยัง ใจสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๐

เด็กชายประวีร์ สีงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงปวีณา เมืองโคตร ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๒

เด็กหญิงพัชรา พันทะบาง ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๓ เด็กชายพัฒนวรศักดิ

์

ปลืมหมู่

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๔

เด็กหญิงพิชชาภา บุญวาล ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๕

เด็กหญิงเพชรลดา สุขรี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา โสดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๗

เด็กชายภัสกรณ์ พาลึก ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ วรรคดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๕๙

เด็กชายวัชรพล คำมุงคุณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๐
เด็กชายวิรศักดิ

์

วะลัยใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

รักไทย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ คำแก้ว ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๓

เด็กชายศักดิดา

์

วาป
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๔

เด็กชายศุภโชติ สุคำภา
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๕

เด็กหญิงศุภิสรา กุลสุทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา ศรีนวน ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๗
เด็กหญิงสุชฎาภรณ์ แสนวิเสษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุพรรณษา คนหาญ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงสุพัชชา สีจันดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา ผาสุข
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๑

เด็กหญิงสุมิตตรา วงค์มาเกษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ รูปดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๓

เด็กชายหลักเขต แสนวิเศษ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

รูปดี ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๕

เด็กชายอนุเดช ศรีวิเศษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์ตีป
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๗

เด็กหญิงอรนุช คำมุงคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๘

เด็กชายอรรคชัย คำลือชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๗๙

เด็กชายอิทธิกร สุคำภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๐
เด็กชายเอกพล บุญสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๑
เด็กชายกฤษณ์ดนัย พงสะพัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ชินบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๓

เด็กชายชัยณรงค์ เทียนชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๔

เด็กหญิงณิชาบูล สารภี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๕

เด็กหญิงทิพวรรณ หงษ์แก้ว ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๖

เด็กชายธิติวุฒิ ภูมิลิง ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๗

เด็กชายนครินทร์ สารพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๘

เด็กหญิงรัตนา สีทา ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๘๙

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ทิพย์เหลือง ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๐

เด็กหญิงศรัณย์พร ต้นพุฒ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จิตจักร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ต้นพุฒ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๔

เด็กชายสิรวิชญ สิงห์แก้ววงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๕

เด็กหญิงสุวนัน คนกล้า
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ทิพนัด ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ จันหอม ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๘

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ โสวาป
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๑๙๙

เด็กชายกาญจน์ แจ้งสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๐
เด็กชายไกรวิทย์ พรมพล

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๑

เด็กชายชินวัฒน์ ไชยปดถา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๒
เด็กชายทรัพย์มงคล พิณรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๓
เด็กชายทินกร ไชยะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๔

เด็กชายนนทชัย ภูครองแง่
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๕

เด็กชายนพฤทธิ

์

เทียมชัย
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๖
เด็กชายนราธร คนหาญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๗
เด็กหญิงนัฐติยา ธ.น.กลม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๘

เด็กชายนัดฐพล หาสาฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๐๙
เด็กหญิงเนตรชนก พงษ์เสือ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีทา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๑

เด็กหญิงพนิดา จันทะคันทา ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ธรรมราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๓

เด็กชายภูตะวัน ชำนาญ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๔
เด็กหญิงวรรณวิภา สุวรรณมงคล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๕

เด็กชายศุภโชค สุวรรณมงคล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๖

เด็กชายสิทธิกร เชือคำฮด

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ โปร่งเมืองไพร ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๘

เด็กชายอติชาติ อ่อนอภัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๑๙

เด็กชายอมรินทร์ กลินพงศ์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๐

เด็กชายอลงกรณ์ ยืนยัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๑

เด็กหญิงณัฐกมล จันทะสมบัติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ คนหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๓

เด็กชายทักษิณ ใจบุญ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๔

เด็กชายธรรมณัส ยามบุญ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๕

เด็กชายธันยธร ธิวงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๖

เด็กชายธารินทร์ รอดพ้น ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๗

เด็กชายธิติกร ยอนจตุรัส
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๘

เด็กชายธีรพงษ์ คนคล่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๒๙

เด็กชายนัฐภูมิ รัตนวงค์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๐
เด็กชายนันทกร การะจักร ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๑

เด็กหญิงนันทนา สนิทใน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๒

เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๓

เด็กหญิงนันทิยา ดอนถวิล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๔

เด็กชายนิวัฒน์ ก้งทอง ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๕

เด็กหญิงนีรนุช เทียนชัย
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๖

เด็กชายบัญชา พูดเพราะ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๗

เด็กหญิงปนนภา ผิวอ่อน ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๘

เด็กหญิงแพรวา แว่นสว่าง
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๓๙

เด็กหญิงภาวะดี เมืองสุวรรณ์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๐

เด็กหญิงภาวินี ตรงดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๑

เด็กชายรชตะ มาประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๒

เด็กชายวิชชุกร พูดเพราะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๓

เด็กหญิงสุภัสตา โสวาป
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุวรรณษา สิงขรอาจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๕

เด็กชายอดิศร สอนนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๖

เด็กหญิงอินธิรา บริบูรณ์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๗

เด็กหญิงไอลดา พันพงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยตาเปอะ วัดแจ้ง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๘

นางเกสร แสนสุข ๐๑/๐๕/๒๕๒๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๔๙

นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห์ ๐๑/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๐
นางสาวจุฑาทิพย์ พิลาบุตร ๐๑/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๑

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยชิน ๐๕/๑๒/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๒

นางสาวฐิรญาดา พรมรักษ์ ๐๑/๑๐/๒๕๓๑ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๓

นายธีรมล สุวรรณไตรย์ ๐๑/๐๑/๒๕๑๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๔

นางนิตยา ผิวผ่อง ๐๑/๐๗/๒๕๑๕ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๕

นางสาวปทมา ถินระหา

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๖

นายพงษ์พัฒน์ คัดทะจันทร์ ๐๑/๐๘/๒๕๑๕ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๗
นางสาวพนาวรรณ์ แสบงบาล ๐๒/๐๖/๒๕๓๕ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๘

นางสาวระเบียบ พรรณนา ๐๑/๐๕/๒๕๒๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๕๙

นายรัฐภูมิ เผ่าแสน ๐๑/๐๒/๒๕๑๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๐

นางสาวรัตนพร เพ็งศรีโคตร ๐๑/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๑
นางสาวรัตนาภรณ์ มัศยามาศ ๐๑/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๒

นายรัศมี พยอม ๐๑/๐๑/๒๕๑๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๓

นายวุฒิพงษ์ ลุนปุย ๐๑/๐๑/๒๕๑๔ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๔

นางสาวสุพัตรา คนหาญ ๐๑/๐๗/๒๕๑๕ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๕

นางสาวอรพรรณ สกุลเดช ๐๑/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๖

นางอรัญญา ศรีทอง ๐๑/๐๘/๒๕๑๖ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๗

นางสาวกรรณิการ์ สีดา ๐๖/๐๙/๒๕๒๙ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๘

นางสาวกาญจนา บุญละมี ๐๗/๐๓/๒๕๑๘ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๖๙

นางสาวจันทร์วดี ขันตี ๒๖/๐๖/๒๕๓๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

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

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๐

นางสาวชลิตา พลเยียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓
กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๑

นายณัฐพล เสียงเพราะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๒

นางสาวธนัญชญา เกตุทอง ๐๘/๐๔/๒๕๔๓ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๓

นางสาวนงพะงา ยืนยัง

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๘
กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๔

นางสาวนภัสสร คนขยัน
๒๓/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๕

นายบำรุง ทิพยะ
๑๒/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๖

นางสาวปรียานุช โคตรพันธ์ ๓๐/๐๕/๒๕๓๙ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๗

นางสาวไพลิน สุพร ๒๔/๐๖/๒๕๔๐ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๘

นายภราดร วินทะไชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๗๙

นางสาวภัทรวดี ผิวขำ
๑๙/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๐
นางสาวรัชนีกรณ์ ยืนยัง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๑ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๑

นางราตรี คนเพียร
๑๑/๐๖/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๒

นางสาววนิดา สิงห์มี
๑๙/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๓

นางเวียงสวรรค์ กลันมา

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๑
กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๔

นางสมจิตร คนเพียร ๐๒/๑๐/๒๕๑๕ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๕

นางสาวสุชาดา บุญรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๖
นางสาวกัญญารัตน์ โคตรสุโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๗

นายทวีชัย แสนโสภา ๐๙/๐๘/๒๕๓๖ กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๘

นางสาวศลิษา สายสอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๘๙

นางสาวอารีรัตน์ น้อยประทีป
๑๑/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๐

นางสาวเอืองฟา

้

โคตรพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคำชะอี วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๑

เด็กหญิงกาญจนา สมคะเณย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๒

เด็กชายโชคทวี ศรีทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๓

เด็กชายธนารัฐ สาครน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๔

เด็กชายธนาวัฒน์ สาครน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๕

เด็กหญิงธันทิวา ลำสันเทียะ
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๖

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีสุภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๗

เด็กชายพงศธร กุลสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๘

เด็กชายพัชรพล แก้ววิเศษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๒๙๙

เด็กหญิงรจนา ศรีบุรมย์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงรัชดา สุภาพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีสุภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๒

เด็กชายศิวะพงษ์ เขือนมัน

่ ่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๓

เด็กหญิงสุธาสินี ผิวขำ ๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๔
เด็กหญิงอรอุมา อุ่นบุญเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๕

เด็กหญิงกนกพร มันทับ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๖

เด็กชายชลชาติ อาจวิชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๗
เด็กชายธนรัตน พิมเสน ๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๘
เด็กหญิงนิธิพร ผายพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๐๙

เด็กหญิงปริณดา สุภาพันธ์
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๐

เด็กชายปรีชา สุภาพันธ์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๑

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ รอบคอบ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๒

เด็กชายพิสิษฐ์ ดาโสม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงภูมรินทร์ สุภาพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๔

เด็กชายมงคล สกุลเดช ๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๕
เด็กชายสมปราชญ์ อึงขาว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๖

เด็กชายอนันต์ ดือราแม ๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๗
เด็กชายขจรเกียรติ ศรีสาพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๘

เด็กหญิงชลดา คำนนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๑๙

เด็กชายชาติกล้า จูมแพง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๐
เด็กชายณภัทร ผายพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ปะอุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๒

เด็กหญิงนัฐนรี ภูวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๓

เด็กชายโพธิกร จูมนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๔

เด็กหญิงภาวิณี แก้วดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๕

เด็กชายภูริภัทร ตรีเมฆ
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีบุรมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๗
เด็กหญิงวิจิตรานุช คล่องดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๘

เด็กหญิงวิภาดา คนเพียร ๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๒๙

เด็กหญิงศศิธร จำปาทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสุภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๑

เด็กหญิงอาระญา พาลีรัก ๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเอียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'

่

วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๒
นางสาวกรรยาลักษ์ ภูชมศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๓

นางสาวกรวิกา บรรจง ๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๔

นายกฤษณะ ศรีสร้อย ๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๕

นางสาวแก้วตา คนหมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๖

นางสาวจุฬาพร อาจหาญ ๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๗

นายเจตนิพัทธ์ ศรีบุรมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๘

นางสาวเจนจิรา ใจคง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๓๙

นางสาวชัญญานุช บำรุงเขตต์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

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

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๐

นายชินกร บับพาน
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๑

นางสาวชุติมา แสนโคตร ๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๒

นางสาวธิดาทิพย์ ศรีสาพันธ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๓

นางสาวธิดาฤดี อ่อนมิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๔

นายธีรภัทร จูมแพง ๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๕

นายธีรศักดิ

์

สุพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๖

นายธีระวัตร รัตนวงค์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๗

นายนิติพงษ์ รอบคอบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๘

นายพลวัต พานวัน ๐๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๔๙

นางสาวพิชญา สุดตาสอน ๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๐
นางสาวพิลาวัลย์ พรรณา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๑

นายพีรพงษ์ ยืนยัง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๒

นายพุทธิพงษ์ คนขยัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๓

นางสาวเพ็ญสุดา จูมแพง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๔

นางสาวมินตรา นนทิจันทร์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๕

นางสาววลาพร เวชภาพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๖

นางสาววศินี อาจหาญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๗

นางสาววาศินี ศรีบุรมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๘

นางสาวศรุตา คนขยัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๕๙

นางสาวสิริอร สุระวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๐

นางสาวสุกัญญา บุตรศิริ ๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๑

นางสาวสุชาวดี โมฆรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๒

นางสาวสุธิดา สุพร ๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๓

นางสาวสุปราณี ยืนยัง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๔

นางสาวอจินา รัตนวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๕

นางสาวอรอนงค์ รูปเหมาะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๖

นางสาวอริศรา รัตนวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๗

นางสาวอรุณรัตน์ บับพาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๘

นางสาวอัญธิกา อาจหาญ ๐๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๖๙

นายธีรเทพ คนตรง ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๐
นายนำโชค รูปคม

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๑

นายปรเมธ บัวบาลบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๒

นางสาวปราณี ศรีลาศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๓

นายพงษ์ทวัตร ใจเทียง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๔ นางสาวภัชริญากรณ์
ผิวผ่อง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๕

นายภูมิพัฒน์ พรทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๖

นางสาวภูริชญา สุจารี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๗

นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ ๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๘

นายศิลา สุขอร่าม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๗๙

นางสาวสศิปภา มังคัง

่ ่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๐

นางสาวสุพิชญา จูมแพง ๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๑

นายอดิสรณ์ รัตนวงค์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๒

นายอนุศิษย์ ถาวร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๓

นางสาวกุลธิดา รูปคม ๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๔
นางสาวจันทกานต์ คนคล่อง ๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๕

นางสาวชลธิชา นวลสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๖

นายนพกฤษณ์ นารีแพงศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๗

นางสาวนัชชา คล่องดี
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๘

เด็กชายพิสิฐชล บุดดีเหมือน
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๘๙

นางสาวเพ็ญนภา บับพาน
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๐
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรดีวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๑

นางสาวมัลลิกา อยู่สุข
๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๒

นายรัฐภาคย์ พลชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๓

นางสาววริยา สุพร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๔

นายวัชรกร รัตนวงค์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๕

นายอมรเทพ พยอม ๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๖

เด็กชายณัฐพล มาทาจันทึก ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ นามเดช ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๘

เด็กหญิงปณิตา ฤทธิวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๓๙๙

เด็กชายปราบดา คล่องดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๐
เด็กหญิงปรีญานุช อุ่นอ่อน ๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๑
เด็กหญิงมันวิกา บรรจง ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๒
เด็กชายวุฒิพล สุภาพันธ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๓

เด็กหญิงกนกพร คนหาญ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา สีดา
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๕
เด็กชายภานุพงษ์ ธรรมโชติ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทุมคำแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ออทะขันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๘

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีขัดเค้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๐๙
เด็กชายสหรัฐ อาจหาญ ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๐

เด็กหญิงเกศรา ณ ลำปาง ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ รูปคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๒
เด็กหญิงจิราวรรณ คนหาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๓

เด็กหญิงชนาพร สุพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา ศรีเฉลียว ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา นาโควงค์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๖ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา
คนหาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๗

เด็กหญิงธนพร ธรรมรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๘

เด็กชายธนิศร์ โพธิศา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๑๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กาฬเพชร ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๐
เด็กหญิงพลอยชมพู พรหมพิงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๑
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์

จงเจือกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๒

เด็กหญิงมนรดา บุตดีวงศ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๓

เด็กชายรพีภัทร คนขยัน ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๔

เด็กชายรพีภัทร ถวิลการ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๕

เด็กหญิงรมิตตา สุขรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๖

เด็กหญิงวรรณภา สุพรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๗

เด็กชายวรวุฒิ หลอดบุตร ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๘

เด็กหญิงศิริตรา คนหมัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๒๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สิวสำแดง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๐

เด็กหญิงอัฐศรา สุภาพันธ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ บับพาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ นวลดัว

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วัดพุทธนคราภิบาล  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คนตรง
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๔

เด็กหญิงพัชราภา กุหลาบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๕

เด็กหญิงสุจินตา เพียตุ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่า วัดศรีชมภู  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๖

นายจิรชัย คนเพียร ๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๗

นางสาวพรสุดา ตาไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๘

นางสาวรดา ตรีสมุทร
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๓๙

นายวัชรินทร์ คนเพียร ๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๐
นายสิทธินนท์ ขำคม ๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญรักษ์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๒

เด็กชายปรมินทร์ ภูมลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายวัฒนา ใสสีสูบ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๔

เด็กหญิงวรัญญา มิงแสง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๕

เด็กชายเวหา คล่องแคล่ว ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๗

เด็กชายอธิวัฒน์ คนเพียร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คนเพียร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๔๙

เด็กชายคามิน คนเพียร ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๐

เด็กชายตะวัลย์ พะนะขันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๑

เด็กหญิงธนวันต์ ยืนยง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๒

เด็กหญิงนำฝน คนเพียร ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๓

เด็กหญิงศิริพรรณ จันทะคูณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๔

เด็กชายศุภัทชัย คนเพียร ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๕

เด็กชายสิทธิพร บุญรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

คนเพียร ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูลายยาว ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สุพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๕๙

เด็กหญิงกานต์สิรี บุญรักษ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พรรณา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ คนเพียร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๒

เด็กชายโชคทวี บับภาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวทอง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๔

เด็กชายทิฐินันท์ ศรีหาวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๕
เด็กชายธะวัฒนชัย เมษา ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๖

เด็กชายธีรภัทร สารีสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๗

เด็กชายธีระพงศ์ ยศศรียา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๘

เด็กหญิงนภาลัย ตนเรียง ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๖๙

เด็กหญิงนัตยา เกตกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๐

เด็กหญิงนันทนา พันนุมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๑

เด็กหญิงนันนภัทร พันนุมา
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายปยะวัฒน์ สุริพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๔

เด็กชายพัชรพล สุพร ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายพิตตินันท์ บุญรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๖

เด็กชายยศกร คนเพียร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๗

เด็กชายรัฐพล ภูมิมาลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๘

เด็กหญิงรัตติกรณ์ ฤทธิวงค์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๗๙

เด็กชายศราวุธ คนเพียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๐

เด็กชายสิริราช บุญรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ วงค์มีแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๒

เด็กหญิงอภิษฎา นามจำปา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๓

เด็กชายอาทิตย์ ปากหวาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๔

เด็กหญิงอาพาศิริ เผียดสูงเนิน
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๕

เด็กหญิงอารยา คนเพียร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์ทาทอง ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๗

เด็กชายเจษฎากร สีดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๘

เด็กชายณัธพล คำจุน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๘๙

เด็กหญิงปวีณา สุพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน
วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๐
เด็กหญิงอุลิยา ซือตรง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูมหวาน

วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิทอง)

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๑

เด็กชายเกรียงไกร ธรรมนาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๒

เด็กชายชัชพล รัตนวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๓

เด็กชายวันชนะ โนรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๔

เด็กหญิงนงนภัส ศรีสาพันธ์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๕

เด็กชายวีระพล สุภาพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๖

เด็กหญิงนิธิพร ยุบลศรี ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี วัดศรีวิธัญญา  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๗

เด็กชายจิรายุส ผิวเหลือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๘

เด็กชายจิรพัฒน์ แพงกัลยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๔๙๙

เด็กชายธีรยุทธ ต่อซอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๐
เด็กหญิงสวรรยา ต่อซอน ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๑

เด็กหญิงกัลยา วงคำจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๒
เด็กชายชุตินนท์ ไชยนาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์นรินทร์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๔

เด็กชายณัฐพล เหล็กโป
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๕

เด็กชายธนัท ดิษฉกรรณ์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ ซุยพันธ์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร ใบภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๘

เด็กชายปยะ อุ้ยอัง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๐๙
เด็กหญิงละอองดาว ศรีนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๐
เด็กหญิงวรัญญา ลำพองชาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๑

เด็กชายศิวกร กรุณพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดศรีมณี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แข็งแอ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณชัยรบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ หาวัน ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๕

เด็กชายสุริยา บุญทะจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๖

เด็กหญิงสุวรรณีย์ นวนด่านกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดศรีสุริยาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๗

นางสาวรัตติญา กวนเจ้า ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๘

เด็กชายสิทธากาน ยศการี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๑๙
เด็กหญิงกมลวรรณ คนยืน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๐

เด็กชายฐิติวัสส์ โคตรสะขึง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๑

เด็กชายปรวรรษ พิกุลศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๒
เด็กหญิงเรืองตะวัน โคตรสขึง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

หาญสุโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุพิชญา ยืนยง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๕

เด็กหญิงอารยา โคสขึง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผาเทิบวิทยา วัดศิลาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ กุลวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ วัดคามวาสี  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บุญเรืองนาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๘

เด็กหญิงปรียา บุญเรืองนาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๒๙

เด็กชายอนวัช สลางสิงห์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๐
เด็กชายจิติศักดิ

์

วุทธิยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๑ เด็กชายเทพพิทักษ์สิน
คำนนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๒
เด็กหญิงธันยกานต์ ศรีสุข ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๓

เด็กชายนภัสกร คุณานุปถัมภ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำนนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๕

เด็กชายพีรพล สายสุด ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ นาโสก

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยพันธ์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไชยพันธ์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปงแดงวิทยาคม วัดเหล่าต้นยม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๓๙

เด็กหญิงบุณยกร โคตรศิริ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๐

เด็กหญิงมุกดา จันปุม
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา แซ่ฮุ้น ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๒

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณมงคล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๓

เด็กหญิงนภัสสร นครแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๔

เด็กหญิงนำฝน เมืองจันทร์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๕

เด็กหญิงยุพาพร จันทร์แสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๖

เด็กชายฤทธิกร ความเพียร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๗

เด็กชายศักดิชัย

์

วงค์ลคร
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๘

เด็กชายสิทธิชัย คนซือ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๔๙

เด็กชายสุริยา คำนนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๐

เด็กหญิงสุลักขณา ชูรัตน์
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๑

เด็กชายอนันต์ ศรีประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๒
เด็กชายอุดมทรัพย์ พวงแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน วัดเหล่าหลวง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๓

นายนที เสน่ห์พูด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๔

เด็กชายกิตตินันท์ หาสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๕

เด็กชายไชยากร ล้อมวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๖

เด็กหญิงบังอร คำนนท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๗

เด็กหญิงปราถนา มันคง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เรืองดี
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๕๙

เด็กชายอภิวันท์ ช่วยสุข ๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทย์ วัดนาอุดมวนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๐
เด็กชายวัชรินทร์ เทียมวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเตย วัดเวฬุวัน  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๑

เด็กชายบุริศร์ กงแก่นท้าว
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๒

เด็กชายพงศธร เงินนาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตูม วัดกกตูม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ นวลสำลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงพิสินี สมแพง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งนาง วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๕

เด็กชายรภีพัท วังราช ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๖

เด็กชายวุฒิภัทร อุทโท
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๗

เด็กหญิงรัตติยา อุทโท ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๘

เด็กหญิงวนิดา ถินพนา
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๖๙

เด็กหญิงไอยลดา ชาวเขา
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๐
เด็กหญิงเพชรจนีย์ วรรณกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๑

เด็กชายชนะชัย จิตรสวา ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๒

เด็กชายภูวนัตต์ สิมสิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๓

เด็กหญิงอลิกษรา ลินพ่อค้า
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๔

เด็กชายณัฐพล ลินพ่อค้า
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๕

เด็กหญิงสถาพร ศรีลำดวน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิริภาภรณ์ อารมณ์สวะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันดี
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๘

เด็กชายนิพลธ์ จ่านองหว้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๗๙

เด็กชายธีรภัทร ถินพนา

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ วัดแก้งนาง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๐
นายธีระศักดิ

์

ชาวเขา ๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๑

นายศักดิประภา

์

เจริญชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๒

นายกิตติภพ มะลิขจร
๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๓

นางสาวเกวรินทร์ รินโพคา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๔

นายนพดล ชาวเขา
๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๕

นายสุรชัย บุญปากดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๖

นายอนุวัฒน์ อักษรศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๗

นางสาวกิงไผ่

่

บุตรแสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๘

นายเบญจพล นาคมุนี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๘๙

นายศุภชัย ปอมปอง ๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๐

นายแสงเทียน ชาวดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๑

นางสาวอโณทัย ระหารนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ระหารนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๓

เด็กชายวินัย สุพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๔

เด็กชายโสภณัฐ นนท์ศิริ
๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๕

นายพุทธมนต์ ไวนิยมพงศ์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๖

เด็กหญิงสุนิสา สิงห์สวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
วัดปากช่อง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๗

เด็กชายจิรพัฒน์ เหง้าโอสา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ปตตังทานัง ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๕๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาโสก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดโพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๐
เด็กชายปฏิพล วังธะพัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๑

เด็กหญิงภาวินี เชือคำจันทร์

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๒
เด็กชายกล้าณรงค์ เชือคำฮด

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ เชือคำฮด

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๔
เด็กชายชุมพร สุวรรณเทน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ พ่อชาวนา ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ พ่อค้าช้าง ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๗
เด็กชายมฤคินทร์ วงค์กระโซ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๘
เด็กชายวรานนท์ โซ่เมืองแซะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๐๙

เด็กชายสมรักษ์ เชือคำฮด

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๐

เด็กหญิงอธิชา เชือคำจันทร์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๑

เด็กชายอัครินทร์ ยับพราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๒

เด็กหญิงวรัญญา ตุ้มอ่อน ๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๓

เด็กหญิงวริศรา พระรับรักษา
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ว่องไว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ อ่อนสุระทุม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๖

เด็กหญิงจิรัชญา ทิพย์บุญผล ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ว่องไว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๘

เด็กชายศุภฤกศ์ วงศ์อุ้ย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๑๙

เด็กชายอัครพล ฐานทองดี
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา

วัดนิคมเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๐

เด็กหญิงจริษา พาลึก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

ใจสุข ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายนิติภูมิ ปรากฎ ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๓

นางภูเวียง อินปาว ๐๙/๐๕/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านขามปอม วัดโพนทอง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ โสมาพร ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๕

เด็กชายธงชัย ภูกิงเงิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๖

เด็กชายศุภกร พาลึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๗

เด็กชายอดิศร พันหลา ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๘

เด็กหญิงจิราภา ชุมพลภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ วัดศรีเจริญ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๒๙

นางสาวกันยารัตน์ เมืองโคตร
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๐
นายณรงค์ชัย เมืองโคตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๑

นายธนพล ศิริ ๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๒

นางสาวธัญชนก เมืองโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๓

นางสาวนิภาพร ภูจอมขำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๔

นางสาวประณิตา เมืองโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๕

นายศิรสิทธ์ เมืองโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๖

นายศุภวิทย์ นำสุย
๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๗
นางสาวกัญญารัตน์ เมืองโคตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๘

นางสาวคำธิวา คำปาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๓๙

นายณัฐวัฒน์ มัลละยัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๐

นางสาวธัญวรัตม์ เมืองโคตร ๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๑

นางสาวเพ็ญนภา เมืองโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๒

นางสาวภัทรดา ทีรัก

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๓

นางสาวมิรินทรา ใจช่วง ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๔

นางสาวมุฑิตา เมืองโคตร ๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๕

นางสาวรุ่งนภา โพธิสาขา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๖

นางสาวศศิประภา ศรีวิชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๗

นายสิทธิชัย เมืองโคตร ๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๘

นายสิริชัย เมืองโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๔๙
นางสาวอนงค์ทิพย์ เมืองโคตร ๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๐
นางสาวอมรรัตน์ ศรีโยหะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๑

เด็กหญิงจิดาภา แสนจันทร์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๒

เด็กชายธนกร เมืองโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๓

เด็กหญิงปทิตตา เมืองโคตร
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๔

เด็กชายภากร กงตาตัด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๕
เด็กหญิงวรรณวิมล อนันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๖

เด็กหญิงคณิตา กุลสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา กุลสุทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๘

เด็กชายธนัท น้อยแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงภัชราวดี พรมมา ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๐
เด็กหญิงภัทรจาริน อินทร์นาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ใจช่วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๒

เด็กชายศราวุธ เมืองโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๓

นายภูเรียน สีสัน ๐๑/๐๑/๒๕๐๔ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๔
นางสาวกมลวรรณ ภาคี ๑๗/๐๘/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๕

นายเกียรติศักดิ

์

ภูวาดเขียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๖

นางใด ศรีประสงค์ ๐๔/๐๑/๒๕๑๖ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๗

นางสาวนิตยา ศรีประสงค์ ๓๐/๐๕/๒๕๓๘ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๘

นางสาวนิรมล ทองเทพ
๑๒/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๖๙

นางบุญโฮม บุตะชา
๑๘/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๐
นายปยะพล พันพัว

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๑
กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๑

นายพงษ์พันธ์ หลอดทอง ๐๙/๐๙/๒๕๔๑ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๒

นางสาวพนิตพิชา กัณหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๓

นางสาวพัชรี พาลึก
๑๗/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๔
นางสาวพิมลพรรณ โฉมเฉลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๕

นางสาวมานิตตา แสงศาลา ๓๐/๐๖/๒๕๔๔ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๖

นายวุฒิชัย แสงส่อง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๗

นางสาวสุรีมาศ พาลึก ๐๕/๐๖/๒๕๔๔ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๘

นางสุลิพร คล่องดี ๒๑/๐๕/๒๕๒๐ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๗๙

นางสาวเสาวภักณ์ คำมุงคุณ ๐๙/๐๒/๒๕๒๗ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๐

นายอธิวัฒน์ ทองกาล
๒๑/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๑

นายเอกรินทร์ ว่องไว ๒๐/๐๒/๒๕๔๕ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีสร้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๓

เด็กหญิงณุชนกวดี จงนบกลาง ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๔

เด็กชายธนากร สดหอม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๕
นางสาวนภาวรรณ พันธ์นุมา

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๖

นางสาวปราณี มาลี
๑๔/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองสาย ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๘

นางมะณี แย้มชัยภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๘๙

นายศุภากร เมืองโคตร
๑๑/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๐

นางสาวสุจิตตรา สังเกตุกิจ ๐๙/๐๗/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๑

เด็กหญิงอริศรา โนรี
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

กศน.อำเภอหว้านใหญ่ วัดปาวิเวก  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๒

นางสาวดุจฤทัย คนซือ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๓

นายธนาวุฒิ แสนสุข ๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๔

นายนฤเบศ กะทะมุกดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๕

นายพลวัฒน์ ชานนตรี
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๖

นางสาวพัชริดา พิพัฒน์ยานนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๗

นายรัฐพงษ์ น้อยทรง ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๘

นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๖๙๙

นายอภิเษก อาจวิชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๐
นางสาวกัลยา บุญเม่น ๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๑
นางสาวกุญชรีพร อาจวิชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๒

นางสาวขวัญจิรา ลีโคตร ๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๓ นางสาวเจนจิราภรณ์
สุวรรณไตรย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๔
นางสาวชไมพร แสนโคตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๕
นางสาวณัฐณิชา กุลวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๖

นายนิธิสิทธิ

์

จำปา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๗

นางสาวปนัดดา แก้วศรีนวม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๘
นางสาวปนัดดา ปททุม ๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๐๙
นางสาวปนัดดา ปททุม ๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๐

นางสาวปยาภัสร์ แสนสุข ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๑

นายภัทรพล ภิรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๒

นายภูฉาย จันปุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๓
นางสาวรัตนาภรณ์ คอยสุวรรณ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๔

นางสาวรุ่งไพลิน คนชือ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๕

นางสาวศรสวรรค์ สุพรรณโมก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๖

นางสาวสายชล คำปาน ๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๗
นางสาวสิริกาญจน์ นครชัย ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๘

นางสาวสุปรียา ยามดี
๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๑๙

นายอนุวัฒน์ พุทธเสน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๐
นายเอนก แสนสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๑

เด็กชายกฤตวิทย์ กลางประพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๒

นายณัฐวุฒิ แสนโสม ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๓

นางสาวปฏิพร วันระหัส ๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๔

นายพุฒินันท์ สุวรรณไตรย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๕

นางสาวเพ็ญนภา คำเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๖

นายภัทรพล โชคสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๗

นายอภิวัฒน์ อินไชยา
๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๘

เด็กหญิงจิตรานุช กระจางจิตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๒๙

เด็กหญิงนฤมล เกรัมย์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ อินอ่อน ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๑

เด็กหญิงเพชรดา อาจหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๒

เด็กหญิงศรุดา น้อยทรง ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปททุม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๔

เด็กหญิงจิรัฐิพร พามโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ แสนโสม
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ แก้วศรีนวม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๗

เด็กชายธนดล นามเหลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๘

เด็กหญิงนิจสรา ศรีสุภาพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๓๙

เด็กหญิงพรรณิภา นามเหลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๐
เด็กหญิงภัสติยา แสนสุข ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๑ เด็กหญิงวัชชฏาทิพย์
นามเหลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๒

เด็กหญิงศศิปรียา น้อยทรง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายกันต์กวี จันทราโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๔

เด็กหญิงเกสรา รัตนวงค์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๕

เด็กชายคณุตม์ ศรีชัย ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๖

เด็กหญิงจตุรพร เสียงเย็น ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๗
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เบ็ญมาศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๘

เด็กหญิงจุฑารัศมี วิเศษศรี ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๔๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เสียงเย็น
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๐

เด็กหญิงฉัตรติญา โมละดา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๑

เด็กหญิงณัชชา มักมะยม ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ นามเหลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๓

เด็กหญิงณัฐธิชา อาจวิชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๔
เด็กชายเทพนรินทร์ สุขศรี ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๕

เด็กชายธนกฤต กิติอาษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๖

เด็กชายธนดล แสนสุข ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๗

เด็กชายธนภัทร สลางสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๘

เด็กชายธนศักดิ

์

แสนสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๕๙

เด็กชายธนากรณ์ มาลี ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๐

เด็กหญิงธีรดา แสนสุข ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๑

เด็กหญิงนฤมล ศรีราม ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๒

เด็กชายนักรบ สุระพรรณ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๓
เด็กหญิงเบญญาภา จำปา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๔
เด็กหญิงปราณศิกา พูนขวัญ ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๕

เด็กหญิงปวริศา ยอดคีรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๖

เด็กชายเปรมโชค จันปุม ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๗

เด็กหญิงเปรมธิดา พิมพิลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๘

เด็กชายพชร ศรียา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู สลางสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัชรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๑

เด็กชายภิรวัฒน์ สุวะศรี ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๒

เด็กหญิงมุกดามณี พุ่มไสว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๓

เด็กชายโยธิน รอดคำ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๔

เด็กหญิงรมย์นลิน แก้วมาลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๕

เด็กหญิงระดาดวง ทองดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๖

เด็กหญิงรัญชิดา จันปุม ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ จันปุม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๘

เด็กหญิงวรรณา จำปา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๗๙

เด็กหญิงวิภา คนหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๐

เด็กหญิงเวธนี ใคร่นุ่นนา ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๑

เด็กชายศรวุฒิ สุริยะวงค์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงศวิตา แสงมูล ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๓

เด็กชายศิรวิทย์ เหมหาญ
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๔

เด็กชายศิวกร ผ่องแผ้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๕

เด็กหญิงศิวพร ศรีละโคตร ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๖

เด็กชายศุภกร ผ่องโอภาส ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๗

เด็กชายสรศักดิ

์

พิจารย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๘

เด็กชายสหรัช เสียงเย็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๘๙

เด็กชายสหรัฐ หมืนวงษ์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๐
เด็กชายสหฤทธิ

์

จรูญเกียรติสกุล ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๑

เด็กชายสิรธีร์ ทองมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงสุดารักษ์ สุวรรณไตรย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ มหาอุป
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงสุประวีณ์ เสียงเย็น ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๕

เด็กหญิงสุวาภรณ์ อุคำพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๖

เด็กหญิงอนันตญา ชัยปตถา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ จันปุม ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ ขวัญพรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๗๙๙

เด็กหญิงอ้อมฤทัย จำปา ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา วัดไตรภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๐
เด็กหญิงภีระดา น้อยทรง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๑
เด็กชายวุฒิชัย น้อยทรง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๒
เด็กชายอนุชา คำมงคล ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๓

นายรัตนชัย ไชยสัจ
๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๔

เด็กชายธนกฤต อาจวิชัย ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๕
เด็กชายสุริโย น้อยทรงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๖
เด็กชายวรวิช สุนทรส ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อาจวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๘

เด็กชายฐิติกร อาจวิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐริกา วังวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๐
เด็กชายธนกร ใจผ่องแผ้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๑

เด็กชายธนากร สาขะสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๒

เด็กหญิงธิชากร ไตรยวงค์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๓

เด็กชายปองธรรม ปททุม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๔ เด็กหญิงปรชญาทิพย์
ชุมนวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๕

เด็กหญิงฝุนทิพย์ มหาวงศ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๖
เด็กหญิงพิมพ์พลอย

โคสาสุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๗

เด็กหญิงมาริสา พันเพชร ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไตรยวงค์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๑๙

เด็กชายรัฐนันท์ วาป
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๐

เด็กหญิงรุจิรา ทุมเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๑

เด็กหญิงศิริพร สุพรรณโมก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๒

เด็กชายสหรัฐ อาจวิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๓

เด็กชายสัจจะ บุรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๔

เด็กหญิงสุชานาถ กุมารสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๕

เด็กชายสุทิวัส ศรีโยหะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๖

เด็กชายเอกยุทธ แก้วศรีนวม ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ วัดศรีนันทาราม  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๗

นายธนิน สีดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๘

นายอภิสิทธิ

์

เชือคำฮด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๒๙

นางสาวณัฐธิดา พุทธจักร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๐

เด็กหญิงณัฐสุดา ตรงดี ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๑

นางสาวทัศณี สุวรรณมงคล ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๒

นายธนวัฒน์ ชาวพิมาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๓

นางสาวนฤมล พิสลำ ๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๔

นายนิติพงษ์ อินทับ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๕

นางสาวรักษิณา พันที
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๖

นายราเชนต์ สุวรรณมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๗

นายวสิน คนคล่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๘

นางสาววิยะดา จันทร์ยวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๓๙

นายศราวุฒิ ม่วงศรี
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๐
นายศุภชัย คนขยัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๑

นายอโนชา คนกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๒

เด็กหญิงเอมมิกา ไชยพิมพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๔

เด็กชายรัตนพล สีดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๕

เด็กชายสราวุฒิ คนคล่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๖

เด็กชายกฤษณะ เพียขันทา ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๗

เด็กชายฐิติพันธ์ สิริเมธีกุล ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๘

เด็กหญิงทอฝน มงคล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๔๙

เด็กชายธนดล สีดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๐

เด็กชายเบนจามิน โฮฟแมนด์บรุนน์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๑

เด็กหญิงพิชญา พรมภักดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๒

เด็กชายวัชรพงษ์ มงคล ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๓

เด็กชายอภินันท์ กุลวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ์ วัดชัยภูมิ  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๔

นายราชวัฒน์ เสียงลำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๕

นายธนพล จันสมัคร ๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๖

นางสาวชนิกานต์ รอบคอบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๗

นางสาววราทิพย์ พิศกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๘

นางสาววัลวิภา สลางสิงห์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๕๙

เด็กหญิงศิรภัสสร อุปญญ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๐
นางสาวอุทัยทิพย์ พิศกระโทก

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๑

เด็กชายฐิติพงษ์ เชิดชน ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๒

เด็กหญิงเมถุตา คนคล่อง ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๓

เด็กชายปานปรีด์ สุวรรณไตรย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๔

เด็กชายพีระพัฒน์ อุปญญ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ผิวขำ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๖

เด็กหญิงกวินธิดา ผิวขำ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๗

เด็กชายกิตติพล น้อยชิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๘

เด็กหญิงเกตุกนก ผิวขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๖๙
เด็กชายจรุญพรรณ หวายฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๐

เด็กหญิงชัญญา วังคะฮาต
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๑

เด็กชายเทพทัต ผิวขำ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๒

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณไตรย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๓

เด็กหญิงธิราวรรณ วังคะฮาต
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๔

เด็กชายนราวิชญ์ สุวรรณไตรย์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๕
เด็กชายนันทกานต์ กุลวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๖
เด็กหญิงปนประภา จูมแพง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๗
เด็กหญิงพรประภา แหว่นศรี ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๘

เด็กชายพลากร อุปญญ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๗๙

เด็กหญิงพิริษา อุปญญ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๐
เด็กหญิงภาพิมล คนซือ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๑

เด็กชายยุทธนา นิละปะกะ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๒
เด็กหญิงรัชยาภรณ์ อินไชยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๓

เด็กชายวีรพล สุวรรณไตรย์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๔

เด็กชายศตวรรษ หาญสกล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ บับพาน
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๖

เด็กหญิงสิริกัญญา สำราญอินทร์
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๗

เด็กชายอนวัฒน์ รัชอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๘

เด็กชายอนุชา คนซือ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๘๙

เด็กชายอนุชา สุวรรณไตรย์
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ห้วยทราย ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๑

นางสาวธณิฐชา เกตจุนา ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๒

นายธีระศักดิ

์

ปากหวาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๓

นายพงศกร ปากหวาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๔
นางสาวเพ็ญพลอย สลางสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๕

นายศิริทัศน์ สมตน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๖

นายศุภณัฐ สลางสิงห์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๗
เด็กหญิงเกศนรินทร์

คะเรรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๘
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ผิวขำ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๘๙๙

เด็กชายจิราพัฒน์ บุรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ คูนาแก ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๑

เด็กชายธนัชพันธ์ บัวเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๒
เด็กหญิงกนกณภัทร

แก้วแสง ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ สลางสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๔
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ห้วยทราย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๕
เด็กหญิงกาญจนภร เสียงหวาน ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนโสม ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๗
เด็กชายคมเพชร สายคำพันธ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ผิวขำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๐๙

เด็กชายชนะชัย สลางสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๐
เด็กหญิงชลิตา เสียงหวาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๑
เด็กหญิงชัญญานุช เบญมาตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงวุธ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๓

เด็กชายณัฐเกศ กลางประพันธ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๔

เด็กชายธนกร สีทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยศธนาอภิวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๖

เด็กชายนิติพล สลางสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๗

เด็กชายปจิธรรม เสียงลำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๘

เด็กชายรัชภูมิ ศรีหาวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เบญมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๐

เด็กชายวงศกร เอียมสอาด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๑

เด็กหญิงวิภาดา เสียงเย็น
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ห้วยทราย ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๓

เด็กหญิงอาภัสรา เสียงลำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วัดศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๔

นายกฤตวิทย์ คำมุงคุณ ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๕

เด็กหญิงกัลญาณี คำมุงคุณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รูปงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๗

เด็กหญิงชลรัชดา คำมุงคุณ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๘

นายบริพัฒน์ คำมุงคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๒๙

เด็กหญิงพรนธิตา คำมุงคุณ ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๐
เด็กชายพัฒน์นิกร คำมุงคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๑

เด็กชายพารัก คำมุงคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๒

เด็กหญิงพิกุลแก้ว วงศ์ประชา
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๓

เด็กหญิงลัดดา โคตรพรม ๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๔

เด็กหญิงวิก คำมุงคุณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๕

เด็กหญิงเศฐินี คำมุงคุณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๖

เด็กชายสิทธิพร คำมุงคุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๗

เด็กหญิงสิรินดา โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๘

เด็กหญิงสุกัญยา คำมุงคุณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำมุงคุณ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๐

เด็กชายอนุภาพ พ้าดทาบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๑

เด็กชายอภิชาติ คำมุงคุณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๒

เด็กหญิงอาลิสา คำมงคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๓

เด็กหญิงกนกพร คำมุงคุณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา คำมุงคุณ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๕

เด็กชายก้องภพ หงษ์ชัย ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

วงค์จันดี ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๗

เด็กชายคงมณี คำมุงคุณ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สยามเยียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำมุงคุณ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐชณิชา พิเศษศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๑

เด็กชายณัฐพล โซ่เมืองแซะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๒

เด็กชายทรงวุฒิ คำมุงคุณ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๓

เด็กชายนนทวัฒน์ คำมุงคุณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๔

เด็กหญิงนำริน คำมุงคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๕

เด็กหญิงปณิดา คำมุงคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๖ เด็กหญิงปลายดาวรัศมี

คำมุงคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๗

เด็กหญิงมณีจันทร์ โคตรพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๘

เด็กหญิงเมตตา คำมุงคุณ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงยุรดา คำมุงคุณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ คำมุงคุณ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๑

เด็กหญิงวรนิต คำมุงคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๒

เด็กชายวรพัฒน์ คำมุงคุณ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๓

เด็กชายวันวิสา คำคูณ ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๔

เด็กหญิงศันสนีย์ ไชยเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา โคตรพรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๖

เด็กหญิงสุรัตน์ดา คำมุงคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๗ เด็กหญิงอนัญลักษณ์
คำมุงคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๘

เด็กชายอลงกรณ์ คำมุงคุณ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๖๙

เด็กหญิงอันฑิตา คำมุงคุณ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๐

เด็กหญิงเกษราพร คำมุงคุณ
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๑

เด็กหญิงจินดา คำมุงคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมุงคุณ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๓

เด็กชายชาคริต คำมุงคุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๔

เด็กหญิงณัฐวรา คำมุงคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๕

เด็กชายไตรภพ คำมุงคุณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๖

เด็กชายเทพกานต์ คำมุงคุณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๗
เด็กหญิงนภารินทร์ คำมุงคุณ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๘

เด็กชายนิมิตร ศรีประทุม.
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๗๙

เด็กหญิงปณิธาน คำมุงคุณ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๐
เด็กหญิงปนัดดา คำมุงคุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๑

เด็กชายปราโมทย์ คำมุงคุณ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๒

เด็กหญิงปวีณา คำมุงคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๓

เด็กชายปติกร แสงดาว ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำมุงคุณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๕

เด็กหญิงพจมาน คำมุงคุณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๖

เด็กหญิงพัชรา คำมุงคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๗

เด็กหญิงพัชรีพร พ้าดทาบ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๘

เด็กชายพัฒนศิลป คำมุงคุณ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คำมุงคุณ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ คำมุงคุณ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๑

เด็กชายมงคล คำมุงคุณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๒

เด็กหญิงมณิสร โคตรพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๓

เด็กหญิงมนฤดี คำมุงคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๔

เด็กชายลัทธพล คำมุงคุณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๕

เด็กหญิงวรินทร คำมุงคุณ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๖

เด็กชายวัชรบูรณ์ คำมุงคุณ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๗

เด็กหญิงวีรานุช คำมุงคุณ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๘

เด็กหญิงศรุตา คำมุงคุณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุกัลยา เทพณรงค์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๐
เด็กชายสุรภาคย์ คำมุงคุณ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๑
เด็กชายอนุนาจ คำมุงคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๒

เด็กหญิงอภัสรา คำมุงคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๓

เด็กหญิงอรนุช คำมุงคุณ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๓๐

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๔
เด็กหญิงอรอนงค์ คำมุงคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๕
เด็กหญิงอริสรา เตมิราช

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๔๒๖๑/๑๐๐๖

เด็กชายอาทิตย์ คำมุงคุณ
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดศรีบุญเรือง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

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

้
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