
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕,๙๘๘ คน ขาดสอบ ๑,๕๗๗ คน คงสอบ ๔,๔๑๑ คน สอบได้ ๒,๕๗๖ คน สอบตก ๑,๘๓๕ คน (๕๘.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายกฤษฎา ประมังคะตา

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นายกฤษฎา พูลมาเอง

๒๔/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๓
นายกฤษฎากร สินธุโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๔
นายกิตติพงษ์ ขยันขาย

๒๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นายกีรติ บุคลิก

๑๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นายจักรพงษ์ ขอรสกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๗
นายจักรพันธ์ ขำเนตร

๑๘/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นายจีระพงษ์ มงคลรัฐ

๑๗/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นายชมนันท์ พูลสนาม

๐๗/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๐
นายชรินทร์ แพรเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๑
นายชัชวาล สมวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๒
นายชัยธนาทร แก้วจันหา

๓๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๓
นายชัยยงค์ โคตรแปะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๔
นายณรงค์ ยิงรักศรีศักดิ

่ ์

๒๑/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๕
นายณัฐกมลรัตน์ ลำพองชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นายทรงธรรม วังชมภู

๒๒/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๗
นายทวีทรัพย์ สีหัวโทน

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นายธนพล ทันจิตร์

๑๙/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๑๙
นายธนภัทร หมายมี

๑๘/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นายธวัชชัย ผิวเหลืองสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นายธีระวัฒน์ เมืองนาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๒
นายนราศักดิ

์

สุขยานุดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๓
นายบพิตร บุตรศาสตร์

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๔
นายบุญเยียม

่

สังฆทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๗๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๕
นายบุญหนัก ชาวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๖
นายบุญเหล็ง ศิรานี

๐๗/๐๗/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๗
นายประจวบ สุวรรณคำ

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๘
นายประทับ ชรากาหมุด

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๒๙
นายยอดชาย ทิพโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๐
นายยุทธนา เศษโถ

๒๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๑
นายวัลลภ วัชระโภชน์

๐๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๒
นายวินัย ภูหงษ์นิล

๑๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๓
นายวินัย จันดาวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๔
นายวีรวิชญ์ ธนชิตนิธิโรจน์

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายวีระศักดิ

์

ศรีเครือบ
๑๖/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นายเวทิน ขันธิรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายศรัญ ศรีธวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นายสมชาติ จันทร์คะมุด

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นายสมชาย บัลลังก์

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นายสมบูรณ์ วงค์ลุน

๒๒/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นายสมศักดิ

์

จันขุมเหล็ก
๐๘/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นายสุดใจ ไชยผา

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นายอธิวา สายทา

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นายอนิวรรต จิตตะเสน

๑๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นายอภิเดช โคแสงรักษา

๒๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นายอภินันท์ กิจทรัพย์รุ่ง

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นายอรรถพล ปนะโต

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นายอาทิตย์ ดวงประทุม

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นายอำพร อ่อนหวาน

๒๔/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นายอำพร ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นายอุดมศักดิ

์

พุงธิราช
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นายเอกพล จันทาลุน

๒๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๓
นางสาวกาญจนา แก้วขุมเหล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๔ นางสาวกาญจนาภรณ์
เพชรล่อเหลียน

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๕
นางสาวตุลาวรรณ พลจังหรีด

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นางสาวนฤมล ภูมิพฤกษ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายชนะภัทร ไชยจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวรเชษฐ์ มะโนมัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงขวัญกมล นามราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิรารินทร์ ดีหลกเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณฐมน วรรณรงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงณัตชรินทร์ ปทุมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงธิติมา ศรีบัวลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงยุพรัตน์ มาตยาคูณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงศศิวัตตา วิชยาภัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา มาลาไสย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงอภิญญา ตุ้มสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกัลยา ขันทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงศิวพร หาวกระโทก

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นางทัติญาพร ไชยแสง

๒๒/๐๕/๒๕๑๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็งแจ่ม

๒๓/๐๕/๒๕๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงมานิตา เวียงสงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงสิรยาพา ชนะจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงนิรชา บุตรโคตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงดวงเนตร พ่วงอำไพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงพิยดา บรรดาศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายเตชพัฒน์ จันทาพูน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุธิดา เจริญสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงธนัชพร ด้วงใบบัว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายเอกรินทร์ พันธนี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงรัตนา พาระนาที

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงนิลดา มะอาจเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายสุวินัย บัณฑิกะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงพรศิวะ แย้มโกสุมภ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงจิรภิญญา แจ่มเทียงตรง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นางชนิสรา อริยะเดช

๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชูลิขสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นางสาวศุภลักษณ์ อุทิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๘๙
นางสาวณัฐนรี มะปะไมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวจันทกัญญา ไชยโชค

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นางสาวสิรินทรา ตากแดดหัวโทน

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นายธรรมรัตน์ มีชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวขวัญจิรา อุทธิยา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นางสาวทัศนวรรณ ศิริสุนทรกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๕
นางสาวณัจฉริยา แน่นอุดร

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นางสาวฉัตรฑริกา มะโนมัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวนัจชนันท์ รัตนตรัยวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นางสาวพุทธิพร ฉิมไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวอาธิตญา เสาสมภพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นายคมชาญ เพชรกรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุรางคณา จตุเทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นางสาวพรนิภา ประทุมขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นางสาวปาริฉัตร ภาคภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๔
นางสาวสิริสุดา ภูทองปด

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๕
นางสาวสุวิภาภรณ์ โพละลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาวนภาพร จ่าภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นายธนภัทร อิฐรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นางสาวภากร วิชัยสอน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๐๙
นางสาวปยธิดา มาตย์หงษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๐
นางสาวปรียชาต ขันประกอบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นางสาวธมลวรรณ อ่อมอารีย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นายนิธิภูมิ ทองภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นายวราพงศ์ วินทะสมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายกรวิชญ์ ตาลทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยิงยืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายปญจพล พลเยียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายวรายุทธ วิเวกวิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฏฐวิดา วิเศษโวหาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายปฏิภาณ ศรีโพน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายรัตนพล ชายสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศักดิศรี

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ประวะเสนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๓ เด็กหญิงอัญชิราภรณ์ เหน่งเพชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงนิกัลยา บัวระพา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา แวงวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายกฤษณะ แวงโส

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศิรภัสสร บุตรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเพชรา นาเมืองรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นายเฉลิมศักดิ

์

ศรีบุษย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นายณัฐพงษ์ ศรีสวรรค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นายธีระพงษ์ วงค์วิลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นายนนทบวร นาดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นายนวพล สุจริต

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวจีรนันท์ สิงห์โนนทัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวดวงฤดี ชินคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวพัชราวรรณ พุทธแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นางสาวพัณณิตา ธรรมลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นางสาวพันธภา ผันอากาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวพิมลรัตน์ ปยมาตร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวพิมลรัตน์ ปยมาตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นางสาวพิยะดา รักษาพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นางสาวมธุรดา เภสัชชะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นางสาวมนธิตา กอสุระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวศศิวิมล คำรัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นางสาวศิริวรรณ ห้วยศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๖
นางสาวสะแกวัลย์ พิมพิลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๗
นางสาวอภิญญา เศียรทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๘ นางสาวอัจฉราพรรณ เพ็งพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายกรกฏ ปดตาระเต

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายชัยศักดิ

์

ปองคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงพรพรรณ โพธิวัด

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงมารศรี ทาปลัด

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุชาวดี ลุ่มนอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายศาสตรา ผาดาบรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายชัยกรณ์ กองมงคล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายณัฐดนัย โสมาเกตุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธนโชติ สุธรรมรังษี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงพิยาดา เผ่าศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงวิภาดา วิลาจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวปทวรรณ คำสมปราชญ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวปาริชาติ หมอกมัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๒
นางสาวปาริฉัตร หมอกมัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๓
นางสาวอานามิกา กลางพิมาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๔
นางสาวยุวดี มูลคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๕
นายวิซญ สุอานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาวสุพรรณี สังฆมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๗
นายณัฐนันท์ ทองปน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๘
นายวุฒิพงษ์ ศรีอินทร์ชุม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๖๙
นายกิตติพงศ์ สาระศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๐
นายภูทฤธิ

์

กมลรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๑
นายธงชัย พระชัยบุญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๒
นายโชคสามฤดู พันชรา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๓
นายธีรเทพ ยอดรัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๔
นายวราดรณ์ วันศรีรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๕
นางสาวปญจวรรณ ทดนาที

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๖
นางสาวญาณิศา ชัยมงคล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๗
นางสาวธัญรดา อาษาขันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๘
นางสาวปยดา อะปะหัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวชุดาภรณ์ อุทาประเสร็ฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๐
นางสาวฐิติมา ปดมะฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวนิชาภา อุประจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวธัญญนันท์ ตะเภาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๓
นางสาวกรกนก หลอดแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายพงศกร กิจมานะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธนพล วัยเจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายชนินท์ กอผจญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายนันทกานท์ ทองราช

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายธีรวัตร เปานาเรียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายธนพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายจตุพล รัตนเวฬุ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายธีรศานต์ สุระพินิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายภัทรพงศ์ ชงคาสี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายชุติพนธ์ พลเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายจรัญ จันทร์ดาชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงเสาวธาร พรมวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสายปาน ศรีสุมิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา กุลกิตติ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงปทมพร พรมบุตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีหารักษา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๗๕

้
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รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกุสุมา ฝางแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๑ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
เคนหาร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ สุรีอาจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายบดินทร์ เณรเกิด

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร วัดปาเรไร  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุพรรณี ศิริเวช

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพรนัชชา พิลึก

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรนภัส กันคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวปยะดา เมืองนาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงวิไล ทองไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงรัตนาพร วงษาเวียง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงศิรินภา เลิศลำหวาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุรีย์พร อุทัยรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายโชคติชัย คำสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงระพีพร สังฆะมณี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๔
นางชนัยกานต์ พรมเกตุ

๑๐/๐๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๕
นางยุพิน ชมภูบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๖
นายสันติราษฎร์ เทียนสี

๒๐/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วอามาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงชมพูนุช พรมดวงศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายทรงพล เย็นเกษม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงเขมิกา อังคุนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชา ธุระกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงวนิดา คอนมะลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอาจารียา เขียวสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอุมาพร โพนชัด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงศิรินภา รัฐวนิชย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายรณชัย ขัตรฤกษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ คลังสำโรง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วกาหลง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณพยันต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงณัฐวิชา สอนโกษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงทิพย์พาพร ปจชะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประเสริฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธนพัต จอมคำสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐกุล คำบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายอนุชา กาสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ วิเชียรศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายเอกอนันต์ บัวระบัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงสุพรรษา แสงมุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายประภาส แสนคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๐
นายสุรชัย วงษ์วิบูลย์สิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสินประเสริฐ สุเทวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงกัญจนพร เปอร์ดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ นาคประทับ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงรัญจวน สังเฉวก

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธีรวุฒิ ไกยสวน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายนันทชัย ธุระกิจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณัฐติกานต์ จันทร์โนนแซง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชนโนราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายเจษฎา ลาดสำลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวนิดา อังกาบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นวนกันยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา พลเทพ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธีรวัชร นาคประดับ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวรินทร วินทะไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธวัชชัย จอมคำสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธีรพล สุขหนู

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายพิทยุตม์ วินทะไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทนาตาล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุปราณี วินทะไชย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายภัทรพล จอมคำสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นายดอนเดช กลางประพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวนิตยา ปนละออ

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นายศักดิดา

์

ใสสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงชาลิสา ศรีกลับ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลือจันดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงนวรินทร์ ศิริกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนิตยา มูลทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพรชิตา ทองอนุ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายวายุ คงเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุภาวิตา นาสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงส่องหล้า แพนสมบัติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอนุพงศ์ สัจจา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายอัครพล หอมเนียม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายเอกราช บุตรสอน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายโชคอนันต์ ทองสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายฉัตรมงคล สีดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายชาญณรงค์ ชมสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายชานนท์ นามมูลน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงนพมาศ เกตุแสนวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงนพวรรณ เกตุแสนวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนภาลัย ดวงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงนิศาชล ยางวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงมลฤดี สมสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงรัศมี มงคลศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงละมุน ดวนขันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๗ เด็กหญิงวรรณธนาชัย
วงษ์ศรีมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงวันทนพร ทำจันทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงวิลัย เพชรรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายธนภัทร มังศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เพิมพูน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายอัฐชัย ไชยราช

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ ไชยเสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวีระวัฒน์ มูลทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายวริทธ์นันท์ พันธศีร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายวัณณุวรรธน์ พันธศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายกฤษณะ ลาดแท่น

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลิซ้อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงกาญจณา แสนมาตย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงอารีญา ไชยราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงศาวิตรี เงางาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงกิริยา ไชยราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกนกพร อาจสุโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรธิตา หาพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๗๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายนันทะวัฒน์ จอดนอก

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายสรวิชญ์ คำไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายสรศักดิ

์

ข่าขันมะณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายญาโนไท โยตะพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ อุดมคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงณิฌาภัทร ลาดแท่น

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงกิติมา อิมพิลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา นามไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุนิษา แพงหอม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศิริยากร ก้านจักร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๖
นายกฤษชรัตน์ นาดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๗
นายเกียรติศักดิ

์

พบวันดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายชินวัตร บุตรวาป

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๑๙
นายณัฐพงษ์ นนทะจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายณัฐพล นามเขต

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายทินภัทร สีกู่กา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายธิชากรณ์ แสงดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๓
นายธีรภัทร รัตนสังข์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๔
นายพายุ พุทธา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายมินทดา ชมชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๖ นางสาวกัญญญารัตน์ หิมพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวกิตติมา สายสอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวเกษรินทร์ อุ่นเพ็ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวจันทร์พร ศรีเมือง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงชุติภา โฉมงามดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงทนิดา สุพาโล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวทิพวัลย์ จันทคะมุด

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวนัฐวรา เถาว์สอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวบุศรินทร์ แสงเนตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวมลทิลา ศรีเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวอรทัย คำสิงห์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาววรรณวิสา อินธิแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวนันทิดา ถาวรจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวนนทกานต์ วงค์แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวปาริฉัตร เผ่าเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาววราภรณ์ อุ่นคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวเจตนิพิฐ ทิพย์แสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๓
นายภาคภูมิ เดชะคำภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปฏิภาณ ชุมมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วพิลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงอรนิชา สารโยธา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงวรรณพร สีโยธา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สำราญสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุกันยา ใต้เขา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายชินวัตร ยองใย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงยุภาพร ไข่สังข์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ เกตุขุนทด

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวิภาวดี นาคมนต์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงพิชญา หัตถบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัฐนิชา บัณฑิตเสน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงชลลดา ตุรุไชย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพลอยชมพู สมศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงอาริษา สุทนต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๐ เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ คำสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปวีณา เหลือลำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์ผือฮี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายศิริโชติ เชิดชู

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

คำสวาท
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสโรชา บรรดร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงรัตน์ติญา ทองแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฐริดา เทพโยธา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายวรโชติ สายสอน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คณะกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวพรวิพา ตอทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวมณีจันทร์ ไคร้หมู

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายณรงค์ ชาวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายพงศกร วงษ์สนิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงศิริภาพร อินทร์พันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริธงชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงชาริดา มาตรสี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงมนต์พิม ถมทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงมาริสา สอนสะอาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ ภาคมฤค

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสายฝน ผ่องศรีดา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายณฐพงศ์ สรวยงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงรักชนก นารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนากร บุญถ่าน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายชนัสติพัฒน์ จันทร์หอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายวิทยา นามวงษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงอรอุมา วิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชลธิชา กองเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายณรงค์ วันกิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ คำสอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายวรวุฒิ พิมปรุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงเสาวรส เขตบำรุง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายณัฐพงศ์ มิสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทีงาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอทิตยา เสริมวิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงอรวรรณ คงสุดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ มีพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุมินตรา เบ้าทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนาวุฒิ ดีรักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ ห้ามสนธิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ขดโข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงพุทธิดา คงสุดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายสุทิน บุตรจินดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงสุดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสาริกา เสริมวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงปณัดดา วงค์คำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายบุญชู เจือจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายจิรายุ หอมสมบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงประภัสศิริ ผลให้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายภูวเนตร เกตุชมภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายจตุพร สังขพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายเมธาธาน ใสสะอาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปรีดา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพรรวษา ธรรมนาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงศิรประภา หล่มวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงสิริอาภรณ์ สุดสูงเนิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธวัชชัย ใสสะอาด

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายปุระชัย ไข่สังข์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ชมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงนฤมล เอนกดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพรวิษา คงสุดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงพดารัช ธรรมนาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ ชีวาจร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายจักรินทร์ คำปน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพิญาดา กาญจนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีนวล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงศิรินทรา ทิพย์กระโทก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายพีระพงษ์ วรรณโสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ สามะโม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอัษฏาวุธ ผามอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ก้านจักร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพนิดา นามบุญสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงวชิราวรรณ พลโยราช

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี นิรินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงมาลีวรรณ ชัยสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุกัญญา นามัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๖
นายอนุชา โหลี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แคนลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายภากร เสนาเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

พิมพ์เภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงกมลชนก พินโยยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอัลญา ศรีเทียง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอัจฉริยะ โอวาท

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายบุญเติม คำมะณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงปรียานุช หิมพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงนิตฐิญา เจริญรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพรนภา จำปามูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงลลิตา พรมดาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธรรมโหร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๔๙
นายธงชัย เห็มวิสัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายชลทิศ ภูโพนม่วง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

ลุยตัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธีระพัฒน์ นามัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายปฏิญาณ สูเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายศุภชีพ ดวงมะลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายสิทธิชัย แท่งทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายสุริยะฉัตร สิตวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงจันทร์นภา หานุสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงทัศนี พึงกลัน

่ ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงบุลพร คำธัญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพรธิดา จันทร์ผิว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพรมจามิน ยอดพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงรุ่งเพชร สิงห์สุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุขฤทัย น้อยบาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุนิสา หึกขุนทด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายดุลย์พินิจ ช่างศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายสูงสุด ผะอบทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายนฤนาท นวนสำลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงณัฐชยากร ผดุงสรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพรนนิตา แสนอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐภัทร สีลาดโชติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายกัญู วงค์คำแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายนัฐพล หล้าเนตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัสรา ปาสาระเต

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุธิดา พลทองมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงรมิตา โพธิภักดี

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงมาริสา หึกขุนทด

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายจักรภัทร ลาวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายมงคล แสนเสนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายนภดล ทองผามณีรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๗๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายพัชรพล ยาเดฟ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงภัสสรณ์ เชือทองดี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ระหาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา การะโก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงอติมา พร้อมจันทึก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนภาลักษณ์ คำลุน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุกัญญา นามัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพนิดา สุกุนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายศุภชัย ซู

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพลอยลดา โพธิจิต

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ คุณะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธีระพงศ์ ทรัพย์คำจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงปนัดดา พุทธชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสาวิตรี พวงแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอัจฉรา สุ่มนิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชีโนวาทธำรง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๕
นายชนะชัย คุ้มเหล่ายูง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๖
นายณัฐิวุฒิ ชิลวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๗
นายพลลิขิต ชัยศาลาแสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๘
นายสุทิน เสาร์โอบอ้อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๔๙๙
นางสาวชลธิชา กำหลง

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๐
นายพิเชฐ ตานิโก

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๑
นางสาวกาญจนา โพธิสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๒
นางสาวจิรวดี เบ็ญจมาศ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวอัจฉรา มาตนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๔
นายจักรี มณีแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๕
นายชิงชัย โคตรจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๖
นายทัตพล ดวงจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๗
นายนันฐภูมิ ชาญกล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๘
นายนันทวัฒน์ วรรณสิงห์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๐๙
นายเมธา ปะติตัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๐
นายอนิวัฒ สีบุตรตา

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๑
นางสาวปนัดดา อ่อนแสน

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวปริญญา ปญสมคิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาววรรณวิษา เต้นปกษี

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๔
นางสาววรารัตน์ ยีสุ่นหอม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๕
นางสาวศิริลักษณ์ พาสิงห์ศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๖
นางสาวอริญา บัวไข

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๗
นางสาวอาทิตยา ทะนนไชย

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวศิริกมล พรมจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๑๙
นายสวิตต์ คำพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวธนาพร ชัยศาลาแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมผิว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายทัพไท ศรีลาวุธ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายธวัชชัย โยธาสุภาพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายสุทิน วังหิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงพัชรา ปดสายะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงศิรินทรา บุตรศาสตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงศิลารัตน์ พันธุระ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายกฤษดา ไชยเกตุ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายชนะชัย สุรินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ชิลวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายภานุพงศ์ ลาพิมล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชลธิชา ช่างถม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงณัฐญาพร พรมดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงนารากร โพธินาแค

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงปยธิดา กองพิธี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงภัชราวดี ผิวอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงโยธิกา ทับมะโรง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสิริยากร จารย์คูณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายโชคทวี แพงวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวิเชียร ธรรมนาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงเกวลิน กุยลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงนิศากร สุทธิสาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงปาหนัน ไชยราช

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงวนารี หงษ์ทะนี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษ์รักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายศุทธิรักษ์ ประยงค์วีระกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอภัสสร วรรณลักษณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายภูริพงษ์ มณีแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายเรกฤทธิ

์

อุทัยมาต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายวุฒิธร ประพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายเอกพล จันติบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย ขนเปยม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงทิติยา ไชยเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงปทิตตา สรรพสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงพรชิตา พฤกษชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงภัสรา สมณา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงมัณฑนา โชคแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงมีนา นวลนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงมุทิตา มะณีสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงเมษา นวลนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ แพงวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกฤษดา สาเกตุ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายพิทักษ์ ขาวพิมาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายพีรพรรณ กุลวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวนสัณฑ์ กายสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายอนุรักษ์ ตีระศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงกนกทิพย์ โพธิหมุด

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงธันยมัย แพงวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงมิลันดา บุญวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายเจษฏาพร เพียรทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายรัตนชัย นามวงษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายลิมปกรณ์ มะลิงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายอนาวุฒิ อรรคบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงฐิติมา ดอนขันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงพนมวัน ขำวิลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิริญากร มะลิซ้อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุวรรณี เสนารัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุภาพร กระแจะจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงจารุวรรณ วงสุนทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ขันทะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสมฤดี สุรินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนหางหว้า

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงเกษมณี กำลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปกเคธาติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายพิทยา จ่าพา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงศิริกานดา ทุมมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงชุลีกร แพงเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๘๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เสนารัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ แนบโนนสูง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสาริกา ธรรมิภักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงอาภัสรา ตรีระศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา สุดเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทาจำปา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงทิวาพร วงษ์นาแค

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพนิดา ยางคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา บรรลุสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา ปะกิระกะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงมินตรา ศรีเมือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์ศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงนัฐพร คำไชย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงภักพิมล อินทร์ศรีเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอนุกูล วรรณวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศรัญญา คำสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพัชรา ดำดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวรรณพร วงษ์จำปา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงวริศรา มีผิว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกฤษดา เติมสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายจามร บุตรพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธนาทิพย์ ศรีตะวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกนกพร นามชารี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวินัย เล็บขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพัชราพา กัญญารัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายนันทวัฒน์ บุตะคูณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายพงษ์ศิริ พละไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายศักรินทร์ หนองเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายศราวุธ ศรีประทุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงมารุดา งามเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ลือจันดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายกิตติชัย เสาสูงยาง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ลาวัลย์ กุมผัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงจีรนุช มณีน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายสถิต ลีลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายอรรถนัตย์ ลีลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายพงศธร มาศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงณัฐธิตา เกณฑ์สาคู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงวลัยรัตน์ แก้วปราณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายทัตตะนี วุฒิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนองเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๑
นายพิทย ศิลาเณร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๒
นายธรรมรักษ์ ขวัญคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๓
นายภาดล ดำรีห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายกฤตภาส ไกรเชิงฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายธนพร นาวัง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธิติวุฒิ ละสามา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ ชัยหนองแปน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายจักรพงษ์ อาจวาที

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายชินวัตร มูลพาที

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงเดือนนภา ชำนิสาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงภราตรี กลมไสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศุภัทรชิตา วรรณวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายรัชพล สำราญสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายภูรินทร์ ศรีวรรณะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปนัดดา พิลาเท่า

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชรี เพชรไพทูรย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายณัฐกิตต์ สุทธิสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายวิทยา ปองเขต

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงปนัดดา หมอรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพัชราภา โพพิธี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายพิษณุ ชีวาจร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายฤทธิเดช คุณสมบัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายอดุลย์ ลุนราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิทักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  
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รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพย์มะณี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธนากร แผ่นทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายภาดล กาญจนศร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวัชรพล น้อยบาท

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายวรวุฒิ บุตรสอน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ แสนบุตวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

ขันทะวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายธนภูมิ พืชสิงห์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายภานุเดช สิงห์ปอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกฤตยา แหล่ปอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงรวิสรา หงส์พิพิธ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงอภิญญา นนทสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงอนุธิดา สายไต

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจิตตานันท์ จรนามล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดจันดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายสิทธิพล พรมโสภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ ตอเสนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสิรภัทร ปญญาดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงศศิชา มาตย์สาลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอารียา หงส์ศรีจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอรนุช เหลานาคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วอ่วม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรัชชภรณ์ ลาดคุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศรัณยา ตู้ฉกาศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงภัทริดา จำปาจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงตมิสา สุวรรณที

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงสิรินทรา พันพานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงกชพร ปญยาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงพุทธรักษา ภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายนทีภัทร ทวินันท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพิชญาภา วันดีศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงนภัสสร จุลหงส์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงวริศรา พันเสนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เนาวะดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงอริศรา คุ้มสระพรหม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีเทวา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงอาทิติยา นันทะยักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กาญจนพัตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงวาสนา นามนัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงแพรววา ปญญางคุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงธนพร ตันเปง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายกฤษฎา โคษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สิมชมภู

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายธีรภัทร วรรณสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนันทพร ดำดอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายปณวัฒน์ จันที

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา ชมจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนิราวัลย์ เรือนกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ช่วยคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงฐิติพร สามพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายกริติพงษ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายกิติกร ต่อวิญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายไกรษร ดวงชารี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายจิรายุทธ บุตราช

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายเจตรินทร์ จันทะสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายชลันทร ใจซือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายฐิติรัตน์ อ้นศรีวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายธีรภัทร อินทะชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนภัสกร โพธิสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายนัตชนนท์ เนตวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายนิติกร สิงห์วิสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายบัณฑิต ขัดทิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายประยุทธ ศรีมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ แสงภารา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกะรัตเพชร พรมวงษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงณปภา แสงหัวช้าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงณิทฐญาภา แสนเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนลัทพร จองบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงปวีณ์ลดา จันทะสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงภัสราภรณ์ เกณสาคู

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงภาวิณี วิชาชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงมลทิชา เหลานาคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุจิตตา สุภาพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี ไชยบุญมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ปาปดสิม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญไทย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ลาวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายพัชรพล ดวนพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายศุภณัฐ สินจักร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงปนัดดา บุตราษี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงพาสิณี บุญไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมวัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงวริศรา เมร์สูง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงพิคำพร ศักดิแสนตอ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พืชสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงณัฐชา จอมคำสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายภวัต สีลาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงณิชากานต์ พันเชื้อ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายกมล นามจุมจัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงศิริพร โกทิเยร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงเพ็ญกวิน ชิณฮาด

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายโชตวิวรรธน์ โพธิวัน

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายรพีวิชญ์ หงส์ชารี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พรรณลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงศิรารัตน์ บางวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงนุชนาฎ แสงภารา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปริยากร วิเลศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายภูมิมรินทร์ จารุเสมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงไปรยาภรณ์ ยาวศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายกรกฎ เพชรมงคลเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายบูรพา พิมพล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงปภาวดี พิมพ์ศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงรสิตา สมพงษ์ผึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงชามาวีร์ แก้วแสงใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงญัฐณิชา พิมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงไปรยา ชุมพล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายทวีภัทร บุบผากอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายรติพงษ์ วงศ์คำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพีรวิชญ์ ลักขษร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงรัตนาวดี ขันคงลิง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงชนกเนตร ปญจพลโภคิณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายมนัสพงษ์ คำเพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนพล เฉนียง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวรรณธิวา ชินวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายจีรภัทร มหาอุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ทำนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายนพรัตน์ เครืองจันทร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุชานันท์ เทียมสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงรัตนเทพ แวดโส

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายศุภกร พลเยียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดดอนแคน วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธนากร เฉนียง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดดอนแคน วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงโยสิตา โสคำภา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอนแคน วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงพัชริดา หนองสูง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนแคน วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาวนัทธมน อ่อนเฉวียง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วัดดอนแคน วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายจีรภัทร เทียมทะนงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ วัดบ้านสวนมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสุธีพงษ์ เหลานาคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดบ้านสวนมอน วัดบ้านสวนมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายปฏิเวช ศรีภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดบ้านสวนมอน วัดบ้านสวนมอน  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายสมัคร วิชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายอิสรานุวัฒน์ ขันไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายประดิษฐ์ สมบรูณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปภาดา นามบ้านค้อ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมคำสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุปรียา สุขบัติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงเนตรชนก ขวาปองใต้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงอรภา ขันไชย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๐
นางสาวศิริลักษณ์ ตุ้มทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วัดปาสังข์ วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวดุสิตา มุริกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วัดปาสังข์ วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๒
นายชินวัตร หนองสูง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วัดปาสังข์ วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายชวลิต ทัพธานี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธีระวัฒน์ กันหาจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายอัครพล วรรณสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิกัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงวิชุดา สมัญญา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงไปรยา ต่ายกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงชนัญิดา สารัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายดลดนัย เมืองวงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายทัศนพงศ์ สุริยทำนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายรัชภูมิ โสธรวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายรัฐรวีร์ จันทีนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอนัชทร ไหวพริบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงเทพสตรี โคตสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงนันทนา ร่วมจิต

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิณลดา จันละภู

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงรัชนก สีหิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวาสนา สรสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมเพ็ชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงสุพิชชา นกลอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายธราธร พนมเขต

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธวัชชัย เมืองนาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายพงศธร ทานะขัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายพีรวัตร โคตรศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายสิทธิพร หงษ์ศรีจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายสุธินันท์ จุมพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงธิติสุดา ชนะโยธา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คู่กระสังธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุปราณี ธานีหงส์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายมินธาดา วรขันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายศักดิคงคา

์

ภาษี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายชัชชัย สุวรรณขันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงปดิวรดา แสนกันยา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายโสภณัฐ โพสาราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายกฤษณพงค์ มะรังษี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ แช่ตัง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงจรรยพร คำภูเมือง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอรอุมา อุ่นประชา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๗๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายวรธัช อัญญะโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายวรธน สมภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายสิรภัทร คำภูเมือง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงจิรภิญญา ทวินันท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์สอ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงนำส้ม แสงภารา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธนากร กันหาจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงชลธิชา เฉนียง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงนฤมล หนองสูง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายชลชาติ ภูคำตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายยุทธชัย กุดเสนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์อามาตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายเศฏฐวุฒิ บันลือ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายอภิชาต ทุมลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายเอกพล วันกิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายชยณัฐ วงศ์อามาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายเนติรัฐภูมิ ดำดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๗ เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกณฑ์สาคู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายพทันยา เทพทองพูน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวชิรวิทย์ แสงใส

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงอินธิรา วงศ์อามาตย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์สูง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพรปภา วงศ์อามาตย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงปราณี จันทร์สว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายกฤษณพงค์ สาลาจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายพัทธนัน ดวงแสนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภควัต สีลาดเลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวเสงียม

่

พนมเขต
๑๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๘
นายสายัน วันทา

๒๑/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๕๙
นายสวิตต์ รจพจน์

๐๘/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๐
นางสาวเปมิกา รจพจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงปวีณา สุยโพธิน้อย

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๒
นางสาวปรีณาพรรณ สุยโพธิน้อย

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีศึกษา วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายจิตติกร บุญตะวัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายสานิต มะรังษี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอธิตยา ปดทุมมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายชานนท์ ปสสาสัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงกิตติยา สลางสิงห์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สีโท

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงปยาภรณ์ โภคาแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงพิชญาภา ประกอบแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงภัทรวดี ปะวะภูตะกัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงรุ่งนภา สีทานันท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายณัฐดนัย มารสาร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายพงศ์ฤทธิ

์

จันทะแสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงพัชราภา พืชสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงพิชญลินี เหล็กเพชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอารยา สมสวย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายจุติพงษ์ หงส์ผาแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายอรรถพร อยู่ลือ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายจตุพร บุญเหลียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงศิริประภา นากุดนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ เฉวียงหงส์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงชลธิชา หงส์เอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฐกมล โทนหงส์สา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายศิวพัฒน์ พันดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายศักดิชัย

์

ชิณหงส์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงภาสินี ไทยเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงอรัญญา ตาสำโรง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุตาภัทร กลีบจำปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายญาณภัทร ศรีกลาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงณัฐภรณ์ อินทร์โท่โล่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายฉัตรมงคล เกิดแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงพัทธวรรณ อนันตัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายกฤษณะ สายกาลย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายจิรภัทร พืชสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายสิทธิชัย ศรีทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงฉัตรติกานต์ อุปแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงทิพานันต์ พืชสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณิชา ชะอุ่มเกต

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายโชติ แสงหัวช้าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงมนัสพร ศรีกุลนาวา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายกฤตเมธ คำศรีพล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายก้องภพ ชะอุ่มเกต

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนัฐนันต์ ตันอ้วน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงบุญญาพร สาลี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายภูริภัทร์ ปถวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สีหาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มบัวลา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายอภินันท์ พุ่มพิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา ไชหงส์สา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงศิริวิภา ประภาวะเก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงสิริมา สีหาฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายบุญทวี วงค์ทะนี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายรัชภูมิ พลศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายรัชภูมิ เสียงสาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอุมาภรณ์ จันสีระมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธนโชติ จิตไทย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอินทนนท์ วงค์ทะนี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงเบญจมาศ มูลพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายกฤษณ์ นิวาตวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายพัสสน ศรีโสภาพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายศิริวัฒน์ ปาปดเถร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงปนัดดา แสงคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ มะลิวัลย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ เลิศขุนทศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงวรัญญา ขวานอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายปานชีวา ไชยธงรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงกรวรินทร์ วรรณแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงคีตภัทร สาสีทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงอรัญญา วิชัด

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายธนากร ศรีโสภาพ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทะโยธา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ ปสสาสี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสิริวิมล วัลละภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุญาดา นามนัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงอนุรักษ์ กุมชัยภูมิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ สมจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณหทัย สุวรรณแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงเทวธิดา สารพล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงนันทพร ปองปน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงวริษา งามสิมะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายกฤษดา เครือเสน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายกิตติพศ อุดมพร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายทวี สุธัมมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พันเสนา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายวิศรุต ปุยกวาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงนริศรา ประวิโน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภูแม่นเขียน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มูลศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายณรงค์เดช คำผง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายนพฤทธิ

์

ภูสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายพงศ์พณิชย์ เพชรโย

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายสิทธิกร วงศ์งาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายสิทธิราช พรมทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอรรถวิทย์ จิตไทย

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงนัทธพร ลาน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุธาสินี วิรงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายพิรเชฐ เดชรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายปยวัฒน์ จงรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายพงษ์เพชร แสงลุน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายวุฒิโชค คูเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายภานุวัฒน์ คำนิล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายเอกพล สุขประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุ้มเหล่ายูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายวุฒิภัทร จันบัวลุน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีวาที
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอรทัย ไชยมะณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอารียา วิชัด

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงจีราพรรณ คิมหันต์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุชานรี นามศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงทรงอัปสร โทนหงสา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอรปรียา คำเกิด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงศิริประภา สาทิพย์จันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงนลพรรณ

เหง้าพรหมมินทร์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงปราณปรียา ปาสาเนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงจิรานุช ปญจะการ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายจิรายุทธ สักการี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภานุกร พลภูงา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายปุณณภพ มุกสกุลทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายศราวุฒิ พนาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงเกวลี พันธุ์พานิชย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงปณิตา พืชสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงบุษกร ทองหวาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายธีระพงษ์ สิงมาดา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๕
นางสุนารี ไตรประวัติ

๐๔/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายภูษิณ คชพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายมานะโชค อาจกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายวธิชานนท์ จำวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชารีวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัชชา วงศ์คำจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงนริมล ไวบรรเทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุรภา แสนพิมล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายจุลจักร สืบสำราญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพงศ์ศธร นาคมนต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงจันทร์ฉาย อุทัยเลิศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุนิสา วุฒิสารคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงกชกร ข่าขันมะลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้ววินัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายอดิศร อุทธิสินธุ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพรรษมน สกุลพูนทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงปวิณา จันโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา วรพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายเกียรตินันต์ ชันพิภพ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายนพรัตน์ จันทราคา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายตระกาล โคตรวงษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงวิภา ทองเหลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายกิตตินันต์ อัมพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายอภิชัย วงศ์พรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงนรินธร หัตถกี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธนภัทร ปรินทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ไกรเสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตุธา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๓
นางคำพันธ์ ภายไธสง

๐๒/๐๕/๒๕๐๐
วัดบ้านจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เวียงอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงกลรัตน์ เวียงอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงประภา มะโนมัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงประภัสสร เกตุขุนทด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายภูวดล พุทธขิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอารดา แตงคุ้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงวีระยา พลหงส์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ ภาสะฐิติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเลิศล้น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายพนมรุ้ง ดวงสมศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายรุ่งศิวัฒน์ ทาดทา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงยวิษฐา แน่นอุดร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยกน้อยวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพัชรี ดวงวงษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงปลายฝน โคตรศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๒๙ เด็กหญิงกานจนาภรณ์
วิฤทธิชัย

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายปชานุพัฒน์ วารสนาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายวีรวัฒน์ สีดาลาด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ช่วงแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายปฏิพล แสนเมืองชิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายสมภพ สุจริต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงธิติมา วิฤทธิชัย

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ กอนมนต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงนันธิชา นิลผาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงยุพิน เกิดปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงพนิดา แก้วปญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงปกิตตา สุริยะก้านตรง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๑ เด็กหญิงกาญจมาภรณ์
ธรรมเนียม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายภูชิสสะ เหมนวล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจินตนา เวียงสมุทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงภาสินี แก้วบัวปทม์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายวัชรพล โพธิขำ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายอธิภัทร์ สีคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงชุดาพร พิมพ์พันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณัชฌาภรณ์ ผ่านสำแดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงภัทรกร แวดอุดม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธีรภัทร์ ไชยนาเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายชยศ กุลสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงภาวิตา ธานีวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายชัยชนะ ยกน้อยวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายวิศณุ โคตรโยธา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายเอกลักษณ์ อามาตมนตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายกฤตภาส ้เดชอุทัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศรุตยา ศรีทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์สุเพ็ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชมภูวิเศษ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ รักสุทธี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงปวีณา สุขเสนา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอรุณี สมแพง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ผ่านสำแดง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ เฉลิมศิล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอัครพล แสงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงแพรวา โคกภิบูลย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงมนัสชนก จันทรประทักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงอินทิรา จันทร์ประทักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายวัชระ วิชาชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายสุจิน คำพมัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงรัมภ์รดา วงศธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา วัดเทวาพิทักษ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงฑิติพร ฟกไพโรจน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายวันเฉลิม ชินคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงพรนภา ไชยะสา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายนพรัตน์ แมดคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายภูวดล ชุมโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงวิราวรรณ วิระทูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพิลาภรณ์ พิมพ์แหวน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงวราพร แน่นอุดร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายชนะเดช เจริญเขต

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายนลธวัช ธรรมโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ มีเสมอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงธิดาพร เชียงพฤกษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงปริสศรา ชรารัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นายธนพงษ์ วังมะฤค

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นายอธิศ สนิทนวล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศรุตา ลุลงยศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นายบัญชา เอนกศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวิราวรรณ คำประวัติ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายเทวกร ตาลทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงวิราสินี ดวงวงษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายคมกริช โพธิกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิราพร สุ่มมาตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายอภินันท์ บุญเรือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายวรฤทธิ ฤทธิแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายกรรชัย จันทะคัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธนภัทร แสนมนตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเอกชัย สีหาโมกข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงพาลิดา ชรารัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงภาวินี ชรารัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงนริศรา ชรารัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ วุฒศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ลุลงยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายทินกฤต แสนสุริวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายอัครพงษ์ อภิบาล

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายชัยชนะ ศรีโสภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวัชระพล ศรีสร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายจาตุรณ มุนนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายจิติพงษ์ อุปถัมถ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายทิณกร แน่นอุดร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายนินนาท แน่นอุดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายรุ่งตะวัน ถินโสภา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีแจ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงใบเงิน ตรีพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงนงค์นภัส ไพบูลย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ ธานีวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกรวิภา นะสีทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงอรชิตา ยังผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สาคะรินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอนุชา ชลเทพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงธิดาศิริ ฤทธิมหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายปรัชชา แก้วมะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงเหมือนฝน ภิรัชอมรพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

อาจคำพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายสถิตย์ วงศ์ศรีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายชิตพล จงแต่งกลาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายอนุชา ภูมิขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายอภิรักษ์ ไกรแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขามคุลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงฐิติมา ไพรวัลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงวีร์สุดา คำภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา ประทุมดวง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสุธิดา นามลาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงธิติมา พวงพิกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายธวัชชัย ประสุ่มพัว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๗
นายสมพร บัวรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ มหาลโภ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายวัชรินทร์ สุ่มมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายพลวัชร มนตรีพิลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงนัฐธยาน์ แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงศิริพร วอทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายอภิวัฒน์ จตุพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายวายุ ชรารัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๗๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงจิรัชญา นิบุญธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายวัชรพล อุดมศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีวัฒนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงเจนรดา อาษาบาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงพัชราภา แก้วกาหลง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายกฤษณะ สีพิมพ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายเจษฎา ธรรมวิเศษ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายเจษฎา สุภาวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โยธิบาล

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สารคาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายธนบดินทร์ นามแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองทูน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายวัชรพล กลางบุญเฮือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สนคงนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายอดิศร หารภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ สมฤาแสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงจิราพร จำปาเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ พรามนัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงประกาย ภักดีโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงพิยดา ขุราษี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงวรรณภา ตรีกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสร้อยสุดา ฤทธิพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุจิตรา กองทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริเกษ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุธีรดา อาษาเจ้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุวดี จตุเทน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงปรางสุดา บุญแสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงปติพร กมขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชาญชรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงจันจิรา ไชยโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายพิพัฒน์ จตุเทน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุลัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงชลลัดดา เฮียงหล้า

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงนันทิดา วิเศษปสสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงรัชนีกร วิชาพล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา เพชรงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายมงคล เวฬุวนารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ สูงสันเขต

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงสุวรรณา ไชยวารี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงรัชฎาพร หล้าหัวหนอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายวิศรุต โยนก

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอรรถกฤษณ์ แสนปาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายสันต์หทัย มะกอกนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายธนพร สิมทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพลัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ช้อยชด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงทัศวรรณ แผลงฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสุนิสา ศรีละออ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงศิริกาญจน์ โลโห

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงกษมา ศรีพลัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงนัทธมน เชิงหอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงมนัสพร แสนปาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายวิชยุตม์ คำสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายวรเทพ นุ่นไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายรวีโรจน์ สอนวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงฐิตา หอมตลบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณพชร สงคราม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๔
นางกานดา ดวงศรี

๒๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๕
นางทัศนีย์ แสนบุญเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๖
นางละไม ลัดดา

๐๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๗
นางลำดวน เสาใบ

๐๕/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๘
นายสมเดช สิทธิตา

๐๓/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๐๙
นายสวาสดิ

์

สิทธิตา

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๐
นางสำเนียง แผลงฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๑
นายสุชาติ แสนบุญเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๒
นางสุมาลี แพงทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๓
นางไพรวัลย์ บ่อชน

๐๒/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายภัทรพล สรรพวุธ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายธนพล ผดุงสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายชนินทร์ เวียงสิมา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงกมลธร สรรพวุธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

เนืองโคตะ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายเสริมวิช นิสัยเสริม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงถาวรีย์ พงษ์ศาสตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายธนากร แก่นอากาศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายนรินทร ชอบค้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงพัชราภา สมมาตย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงรัตนา จันทร์บุญเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ฤาชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายณัฐดนัย สุภาวนี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สีหมาตย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายนราธิป ทาระจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายปรัชญา วงค์หงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายพรชัย เวียงสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายวรวุฒิ แสนปาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงลลิตา นาวัลย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงวิภาวดี สว่างบ้าน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายประจักษ์ สิงห์ยะเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายชัยชนะ ขนานแข็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายวายุ บุญแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงกมลชนก คำนวย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงบัวชมพู ขำชม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงปภัสรา แหล่งสนาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ สมุทเขตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงเพชรลดา ศรีชะอุ่ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงศุภนุช ไชยมูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงสุจินันท์ เวียงสงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงอธิชา ยางอุ้ย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โกศล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายธนรัฐ พานาสันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายธีรเดช ขันหนองจอก

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายปฏิภาณ ผันอากาศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายฤทธิทิตา

์

สุภาวินี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายวิทยา ภานุศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายวุฒิชัย ตุ้มวัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายศราวุฒิ พันธ์เลิศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายสุพรรณ แขวงสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงวรรณิภา ชนะสิมมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๗
นางสาวสุภาวดี จินดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๘
นางสาวจารุวรรณ วรรณคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๕๙
นางสาวมยุลดา แหล่งสนาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายพัชรพล ไพดพันธุ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๑
นางสาวศุภาวรรณ นาวัลย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงอัญมณี ธานี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๓
นางสาวสินจัย สมมาตย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงวนารัตน์ บรรพโคตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงอารียา ยางอุ้ย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๖
นางสาววัลภา วิชัยรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๗
นางสาวปวันรัตน์ ทูลธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายปรีชา ไชยราษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๖๙
นายธนพล มะณีคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวกัญญาวีร์ อังกาพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ขัติยนนท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายภานุวัฒน์ กุสุมาลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงสุพัตรา มะลาขันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายชานนท์ นามวิเศษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ อิภิโช

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายสุรชัย ไสยสาสน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีแสนตอ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ มูลศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายครรชิต วุธศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก่นนาคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีแสนตอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงสุมิตา สีหาวัตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปกกาโล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงวชิรินทรา โคตรภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายภานุวิท เฆ่ดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงนภาพร เวธิตะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงวิภาพร แหล่งสนาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงธัญชนก การเรียบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงนฤมล แหล่งสนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีไชยวาลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายภูเบศ เกาะสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๒
นายพีรพัฒน์ ภาสว่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงชัชฎาภร แสนชูปา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงศลิษา สรสาร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงอรัญธิตา สุ่มมาตย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงเกษสุดา สุ่มมาตย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงจารุวรรณ บรรจงปรุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงนุชจรินทร์ โอสาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายจิรายุทธ วินทะไชย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายอิทธิรัตน์ สุรินาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงชนัญญา ตาหนองไผ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา คงกลาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงมณฑิชา เทียงอารีย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงเฟองฟา ใจเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายชินภัค ประกอบศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายพร้อมพงษ์ วินทะไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงกรกนก จีนทองหลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอัครพล ตรีกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายเฉลิมชัย บรรเจิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายเกศกร เวียงนนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงไพลิน นาธงไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภูก้านตาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงสุวิมล สุรินาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงชลธิชา สุภารี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงอิสราพร พิมพ์วัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ก้อนจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงวิจิตรา วาจาเด็จ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพัชราพร นนทะภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ไฝงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงณีรนุช ศรีขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายภานุเดช ชัยสงคราม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวริศรา ประโยชน์ศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อนุภัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงสุภาวิดา ใจภักดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงอภิญญา เวียงใต้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๖
นายภูวดล ภูถวิล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๗
นางสาวศิริวรรณ บุญเทพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๘
นางสาวบุญพิทักษ์ หนองพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงรัชนีกร แสนขวา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๐
นางสาวศิริฤทัย

ิ

ทองบุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๑
นางสาวศศินา วงษ์ประเทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๒
นางสาวพรพิรุณ ขุนโม่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สุดวิลัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๔
นางสาวกัญญารัตน์ ขันแข่ง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๕
นางสาวจุฑาพร ดวงอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๖
นางสาววรรณษา พิมพรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๗
นายอภิสิทธิ

์

พรมจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงเกศสิรินทร์ เนตะคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๓๙
นางสาวสมปราถนา บุญศร

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณัฐพร ผิวผา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๑
นางสาวโชติรส สงครินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๒
นางสาวศศิธร ชัยอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๓
นางสาวชนิดา คำพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๔
นางสาวอัญชนา ศรีพล

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๕
นายกฤษณพงษ์ ทุมนันท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๖
นายธาราเทพ ชุมพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๗
นายอติยะ อนุศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๘
นายฉัตรมงคล ร่องจิก

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๔๙
นางสาวณัฐนิชา ดวนพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงกฤติยา เสนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๑
นางสาวชนาภัทร ไทยโสภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๒
นางสาวสิริวิมล ไชยแสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๓
นางสาววราภรณ์ คำยางจ้อง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๔
นายกฤษดา จันทะศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๕
นายจักรภัทร มงคลอุทก

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๖
นายชิตวัฒน์ ภารมาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๗
นายณัฐดนัย ตาลกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๘
นายดนุพล แก้วกาหลง

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๕๙
นายธนากร บัวศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๐
นายธนิตพล โต้ตอบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๑
นายบัณฑิต ปองแดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๒
นายพลชนะ วงศ์ทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๓
นายพิพัฒน์ จันทร์ฝาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๔
นายภาณุพงศ์ ไทยโสภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๕
นายรัชชานนท์ พนาจารย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๖
นายรัฐภูมิ ทุ่งฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๗
นายฤทธิชา มัตนามะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๘
นายวิทยากรณ์ แถวถิน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๖๙
นายศุภกานต์ พรมธิดา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๐
นายสหัสวรรษ ใจดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๑
นายสุรสิทธิ

์

บุตรอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๒
นายอนุรักษ์ จันทร์เต

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๓
นายเอกรัตน์ อ้วนเลิง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๔
นางสาวกมลรส หม้อแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๕
นางสาวกมลลักษณ์ ชืนจิตร

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๖
นางสาวกมลวรรณ วรวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๗
นางสาวกัญญารัตน์ อินตาล

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๘
นางสาวกัลยกร ซอหนองบัว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๗๙
นางสาวกุลนิษฐา อภัยศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวขัดติยา ฤาโสภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๑
นางสาวงามวิมล ตลาดเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๒
นางสาวจันทนิภา หลักบึง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๓
นางสาวจินดารัตน์ เจริญใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๔
นางสาวจิรนุช ศิลาปง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๕
นางสาวจุฑาสินี กิวไธสง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๖
นางสาวเจนจิรา คำแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๗
นางสาวเจษฎาภรณ์ แสนตลาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๘
นางสาวณภัทรษา คำยางจ้อง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๘๙
นางสาวณัฐชาวดี สุทธิสน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๐
นางสาวทิพรัตน์ ญาตินิยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๑
นางสาวนฤมล โพธิสาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๒
นางสาวน้องหญิง ธรรมิภักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๓
นางสาวนัฐชา ศรีประดู่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๔
นางสาวบุษรารัตน์ ประสงค์สุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๕
นางสาวปทุมทอง บุญหลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๖
นางสาวปภาวี ทองลือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๗
นางสาวปรัชยาภรณ์ สอนจ้นทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๘
นางสาวผกากอง ราชสมบัติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๓๙๙
นางสาวพันธิกานต์ เข็มทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๐
นางสาวมนัสวรรณ สาดศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๑
นางสาวมัติกา โคตุรพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๒
นางสาวมัธธิกา วิทยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๓
นางสาวรินรณี บุราณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๔
นางสาวรุจิรา สีหาเสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๕
นางสาวลลิตา วงษ์ลุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๖
นางสาววรนุช มะลิวัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๗
นางสาววราภรณ์ ศรีขอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๘
นางสาวศศิประภา วงค์ทองทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๐๙
นางสาวศิริลักษณ์ ยังยืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๐
นางสาวสิรินภารัตน์ อริยะธุกันต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๑
นางสาวสุธิดา แสนตลาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๒
นางสาวสุปรีดา แข็งพิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๓
นางสาวสุพรรษา วรรณภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๔
นางสาวสุภาวดี จันทรคา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๕
นางสาวหยกฟา จันทะรักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๖
นางสาวอทิตยา ลาดศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๗
นางสาวอาทิตยา ศรีจานเหนือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๘
นางสาวอภิชญา ทมเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๑๙
นางสาวอภิญา ปนคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๐
นางสาวเกษราภรณ์ ดำริห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๑
นางสาวนริศรา พฤกษาชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๒
นางสาวกฤษณา พรมลี

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๓
นางสาวนฤมล โต่นวุธ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๔
นางสาวปาณิศา สุประกา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๕
นายวิศรุต เชิดรัมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๖
นางสาวสุดารัตน์ บุตรสำราญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายศุภกร แสนสุด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายอิศวะ มัทธะปานัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายนันทวัฒน์ แสนคาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายบุตรชา สีแดง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงอรญา คำยางจ้อง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญสงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายอัษฎาวุธ นามประภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายอภิรมย์ ชมชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายสราวุธ ศรีวงษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายพีรภัทร ปาโท

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายตะวัน สีมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ดงส้าวแห

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายชุติภาส ศรีหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายนนทวัฒน์ โต่นวุธ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายนพเก้า อ่อนแก้วอ้อม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จูมปา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เทพศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงณัฐธนาวดี พรมโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงเพียงดาว ทวีกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงดรุณี ชุมโท่โล่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงมณทิชา โพธินาแค

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงจีระนันท์ วงศ์โพนสูง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงวรัญญา โยธานันท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทุมมาตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงวรรณรา เหลาไชย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอนกศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันดอกรัก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ แฮนหลุน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีละไกร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงจิราวรรณ น้อยบาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงรสิกา แก้วพิลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายสุรชัย กวยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงปนัดดา เหลาไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายทยากร กองคุ้ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แท่นประยุทธ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายอนุชา พุฒมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงสานฝน พิมโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงเบญญา วัดวงษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงวนิดา ไชยแสน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายเฉลิมชัย ทรงคาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายพงศ์วรินทร์ เสนาเนียร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายศุภชัย ยมนัตถ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทุงฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา ทองเพ็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิโสภา

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายคงเดช เสนาบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงลดามณี ศรีนวล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงการต์ธิดา คำศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายไพบูลย์ สวาศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายพัชระพล กำลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงอาริสา สัมฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายกันยารัตต์ แสงหงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงอพัชสรา มหาผล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงธีริศรา แสงหงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มะละตะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายเอกพล สพกลาง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา สืบสุนทร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายวรพจน์ พัวคุณมี

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายชญานิน ดวงอินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายธีระชัย สิงห์เสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายปุณยวีร์ นนทะศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายภูริพัตร ปริปุณณะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงฐิติพร จูแจ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา จันทรคา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงภันทิลา เหมือนอินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงศิริกัญญา สมน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอียมชม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงนัสฑมาศ ลำเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงเข็มวิกา นันดอนดู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงเพ็ญเพชร สังฆพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงไพลิน จิตไพศาล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงดาปนีย์ ฉัตรสระน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงสิริกมล เพทย์ราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณัฐพล บุญสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ สุดดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายธรรมลักษณ์ สวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายวรนันท์ สอนจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอัจฉริยะ ชาวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงกัลยา นาวัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงจิรวัลย์ ไชยพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฐนรี บุญหวาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธินาแค

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงญาณิศา มุคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายวิวรชา สมภักดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายพีรภัทร นวลวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายอาทิตย์ โคโยธา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายครรชิต แกล้วกล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ฟูมเฟอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายศิวานนท์ จุลวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายฉัตรชัย อุนาริเน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายปยวัฒน์ เทพนรินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายฤชากร กุลหสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายกิตติพศ โพธิคำ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงทิฆัมพร บึงลอย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงวริศรา สุโพธิแสน

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงปยะฉัตร ทิพวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงพัชรพร สอนจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงประภัชศิรา สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เต

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายธีรภัทร ทูลคำรักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

ติมุลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายทินกรณ์ มะปะโม

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายธัชพล สมงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายภูวดล พิมพาสีดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายธดากร ชุมพล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายธนพล โลมะบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงลัคณา ปุริสาน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วพัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ จูมเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายพีรวัฒน์ อนุสัตย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ครองกาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายกฤษดา หลวงลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอุมากรณ์ บุตรเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๐
นายทศพร วิเศษวงษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วัดเจริญราษฎร์ วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายคุณากร จันทะนันท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายณฐภัทร พินพาทย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงพุทธิดา หนูต่อ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงทิพามณี อุ่นเรือน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงศิโรธร ประทุมรุ่ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงรินรดา คำสิม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายศรายุทธ วะหาโร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายณัฐพล โวหาร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายชาญชัย ผาริโน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สาลิกา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๒ เด็กหญิงอัญญาลักษณ์
สิทธินาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงกัลยกร พวงมาลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ผลไม้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายราชวัติ วะหาโร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายทวีวุฒิ ธุระพันธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายภานุพงศ์ เนตวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายดัสกร แสงคำลือ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงอรพรรณ สมณี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงนัฐยา ดาคำภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงพัชรพร ศรีนวล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงนิตยาวรรณ จันทร์พิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายสหราษฎร์ โพธิยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงฐิติมา หาญม่วง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายปฏิภาณ พนมเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายฉัตรชัย พัฒนโชติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงพัชรียา โพธิศรีขาม

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายภานุ พ่อยะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายวีรพัสต์ เจ้ยไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอารียา จารัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงปรียาวดี พลมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จตุเทน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงวริศรา ภูมิประสาท

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงนัฐชา ดิษดำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายภาวัต ถานบำรุง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายวิทวัส กระภูไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายทรงฤทธิ

์

พิมมะโน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเปยศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงมณีวรรณ สุวรรณศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงพนิดา รังนาแพง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงชนิดา กมลพล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรพันธุ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสียงทองคา

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงชลธิชา กุลาศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงประภีสสร ทิพชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายพรชัย ทุหา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สามขา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงณัฐริกา ปยะวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายอรรถชัย แพงสิม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภูชิต นิตย์ตะขบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงรัศมา ตะเคียน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงปยธาดา วงศ์ษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงอริสา เมืองสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงน้องออย ตรีลาพี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงนารา สังข์บัวดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงงามศิริ แซ่ไต๋

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธนากร ภาสดา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายชินวัตร บรรเรืองทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประชุมศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายชัยศิล ประชุมศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธีรพงษ์ ไกยะราช

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้วม่วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอรยา โพธิสระคู

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงลินดา แซ่เลียว

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เนืองนันท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกัลยา รัตนชำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพรนภา บุญขันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงวิชุดา เติมสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา แดงสาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงพัฒนา สมดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ คำหลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายกวิน สุดสูงเนิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายปยะพงศ์ พันธ์สำโรง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีหงษ์น้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสัญญา ธรรมวงศา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงสุภัชชา เฟองเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงนิภาดา โกยทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีสมุทร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายอัครพล เพ็ชรักษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงนิตยา วิสัยเกต

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุดดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๓
นายธนวัฒน์ สายคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๔
นายณัฐวุฒิ สุภาพ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๕
นางสาวนงลักษณ์ นาวา

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๖
นางสาวนริศรา สร้อยศิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๗
นางสาวพลอยไพลิน วิชิต

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๘
นางสาวพัชริน พาเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๒๙
นางสาวนาตาชา เกตุวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายธีรยุทธ มงคลศิลป

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงณัชชา ศรีนำเทียง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายทักษิณ บุญจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงเกตุแก้ว นาเมืองรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารบรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๗ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงภัทชราวดี ตรีถูกแบบ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายปณิธาณ คำแดงไสย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายเอกรัฐ กิงเมือง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงภัสสร พลเยียม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๓๙
นายธวัชชัย ฤทธีสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายนันต์ธวัฒน์ แสนสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๑
นายพรชัย เจริญราช

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๒
นายอรชุน พูลเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๓
นางสาวชลดา สาหนองหม้อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๔
นางสาวนุสรา บุตรภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๕
นางสาวปทมาวดี เฉยพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๖
นางสาวพรรณิภา บุตรศาสตร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๗
นางสาวอารียา นนทะภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๘
นายธนุส เกตุมาตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๔๙
นายภัทธิยะ เบ้าทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาวธิดาพร คำทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๑
นางสาวเบญจวรรณ กิงเมือง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๒
นายปรัชญาพล จำปาลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๓
นายวัฒนพร ไชยนคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๔
นายวินัย ทิพจรูญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๕
นางสาวจิรภิญญา เคาศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๖ นางสาวฉัตรฐิมาภรณ์
สาหนองหม้อ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๗
นางสาวชวนันท์ ภูมิเขต

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๘
นางสาวภัครินทร์ สารศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๕๙
นางสาวลลิตา ฝอยทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๐
นางสาววชิราภรณ์ ชืนชม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๑
นางสาวศิริลักษณ์ ไผ่โสภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๒
นายธีระพงษ์ บุตรภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๓
นายศุภณัฐ สารบรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๔
นายสุจินดา อินนารมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๕
นางสาวนัฐจนัน กลางบุรัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๖
นางสาวศิรินทรา นาเมืองรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๗
นางสาวสิริจิตติ

์

ประจวบสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๘
นางสาวสุภาวัลย์ ผู้มีสัตย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๖๙
นางสาวอารียา คำเสมอ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๘ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายชาตรี บุรวัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ สีแสงกรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายวุฒิกร มัดหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงจีระนันท์ สุริโย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงพิมพิไล สมทิพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สุริโย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงประภาพร สุริโย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยโชค

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายทิพากร จันหุนี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายภูวดล แสงปาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายธีระวัฒน์ จันทิตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงแพรวพราว รมย์ศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายณัฐนันท์ ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงชลดา บุรวัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายชญานินทร์ แสงปาก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพายัพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปณัดดา ไชยโชค

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงศรินภา หล่อสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงพรรณิตรา มัดหา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงสุภาพร แก้ววงษ์สา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงนุชรี ไชยโชค

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสร้อยฟา วิชาญสกุลพงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงสุกํลยา ประเสริฐสังข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ประหา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายอนุชา ไชยโชค

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงวิภาดา ประหา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงปารมี ทาหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงอนัญญา แพงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงเกษร บุญเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายอนุชา ใจหล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธนพล สารพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมเวียง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธนศักดิ

์

ภูมิแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ภูมิพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงวาริน อาจะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงดลญา อัศวภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงกาญจนา ปฏฐา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงเยาวภา นาเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงวรรณิภา โค่บุญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ลำดับศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายพลฉัตร พูลจวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายวราวุฒิ ทองสตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงตรีรัตน์ พายพรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงโยษิตา ศรีคำแซง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงสมหญิง เนาวราช

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงวนิดา มูลศรีนวล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงณัฐพร บุตรพรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายธวัชชัย พลวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายณัฐพล สีนาหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธนากร บุตรพรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายพงษ์สิริ คำสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายกฤษณธร สีหนาท

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

บุตรพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงปฏิมาพร โพธิจักร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงกานตญา ทิพย์คุณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงพัชรา สุริโย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายอทิป โคตรพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงอนิษา บุตรพรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงปยพร คูมูลตรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงอุไลวัลย์ พระสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายศุกล อัศวภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายจักรรินทร์ ขุมเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงวาสนา สายกระสุน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงปริยากร แพงแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงพัชสินีย์ สมภักดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงพัชรพร อัศวภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เกรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายอธิรักษ์ วงษ์ปลัง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงทรายทอง โพธิใต้

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงนิภาพร บุดดีวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงวนิดา สังรวมใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธิยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายธวัชชัย โชติบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงสมใจ สายโรจน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายทิวทัศน์ พิลาวุธ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงจิราพร บุตรพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายวุฒิชัย ไชยโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายบุญหลาย สาตคม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายวีระวัฒน์ สาตคม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ระดาบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายกฤษดา พิลาแหวน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายศราวุฒิ ทนุการ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายนันทวัฒน์ แวงวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงชฎาพร ครุฑนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายจิะวัฒน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงสุวิมล เปรินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงจิดาภา สุริโย

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนิวัติ มงคลกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงจันทิมา ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายวรรณธัช สุริโย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงเกวลิน นาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีไชยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายกฤษณะ โฮมแพน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณัฐกร โคตะมะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงกาญจนา ท้าวบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงฟาริดา โสปนหาริ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุพิกา แวงวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงอภิวรรณ อาชลาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงอาริสา โฮมแพน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงอออมสิน แสงปาก

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ตาเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงรัชนา แพนไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๖
นางสาวโยธกา โสดาวัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๗
นางสาวปยะณัฐ ขุนเพิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงวนิดา แก้วตา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๗๙
นางสาวพัชริญา โฮมแพน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๐
นายวิษณุ แสนชมภู

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๑
นางสาวธาริกา วงษ์พิมศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๒
นายณัชชา บุญปก

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๓
นางสาวปทมา บุรวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๔
นางสาวพิศมัย ขนานแข็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๕
นางสาวจิราพร ลอมไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายศิวดล พลเยียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายวีรวุฒิ ดงบัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงเอมอารี ทุดปอ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงฐิตาพร นิระพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา เคนอำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายพีรทัศน์ อ่อนสีไพร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงเข็มอักษร จำจิตต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงพัชรียา มัดหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงดวงใจ ทองมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงชนิกานต์ พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงวิชญาดา จันทคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงปนัดดา พลเยียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงฑิตฐิตา แวงวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายญาณพล พลเยียม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงสุนิษา แห้วจันทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายกฤษฎา ตรีโอษฐ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายวาณัฐ ฉลูทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายอดิเทพ ชาวดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงประภาศิริ สารัญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายภูผา พละหาญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพลรส

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ กุลสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงวิรัญญา พิมพ์สี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายธีระวัฒน์ นิระพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายอิทธิพล ศรีดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงนุชจิฬา รัตนวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายกตัญู มะลัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายทินราช แวงอุ้ย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงพลอย ตงเท่ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายณัฐชานนท์ สังฆะคาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายขวัญมนัส อัศวภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงนำผึง

้

หนองขุ่นสาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายภัคพล สิมมาหลวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายพิจิตร พลเยียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายนวสิทธิ

์

ธรรมนิยม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี พลหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงธนพร ผิวผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายสายชล เพิมผล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายตะวัน แก้วจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

บุญลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงวนิดา วงษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงสุธาสิณี ศักดิศรี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงวิภาวี บุญมี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงขวัญจิรา สิงยะเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงปณิดา มหาวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๑
นางสาวดาวรุ่ง ศรีขาวรส

๑๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา โคตรทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงพัชราภา แสงอัคคะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอาภัสรา ภูมิเขต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายสุทธินันท์ จันทะสาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายกรชวัล สุริวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายกิตติธัช แก่นสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายณัฐชา คมจิตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายธนากฤต ธรรมวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายธเนศ เรืองพจน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายนิรุต วินทะไชย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายภาณุเดช บุญวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายภูมเรศ ธุระพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายสิทธิชัย แก่นภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายพิชุตม์ จันรวัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีตะวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลหนู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงชลิตา ไชยเสนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงปภาดา ฤทธาพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงปณิตรา ไชยวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงปณัณพร ชุมเนตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงพรไพลิน บุญเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงพัณณิตา ยอดดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงวาสนา ฤทธาพรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงวีรภัทรา เศษบุปผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงสุประวีณ์ ทุมพล

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงสายหยุด มูลสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงสุธามาศ ทองตือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายกมลชัย ภวภูตานนท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ต้นแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ มูลอามาตย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายเจษฎา ศรีลาดเลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

โพธิบุรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิมพ์แพทย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายธวัชชัย มนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ไชยรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายศุภกรณ์ กอบัว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายสิทธิกานต์ ช่วงกลาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายศรัน เจียงพุทซา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอัษฎายุทธ พานา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายชานนท์ เจียงพุทชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงกชกร วงศ์ศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงจตุพร อวนศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สายวิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงนภัสสร บริสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงนัชชา บุญคุ้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงยุพา วิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงรสิตา เสือโนนม่วง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงวสมล วงศ์ศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๔ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงสิริยาพร ครูพิพรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงสุพัสสา วงษ์เพ็ญตา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์โยธา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายธนาชัย ศรีเวียง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายอาทิตย์ เพียงไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายปรวัฒน์ เจริญวัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายรพีภัทร อวนศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายปฐมพงษ์ ขุมหิรัญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ขอนแก่น

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายตะวัน สาหยุด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงฌานิทธี ชุมเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา ยศธิพานา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชอบละคร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงสุภักศร ชาวนำโมง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพรทิพร สิงห์คลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายนันทวงค์ มังคละคีรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายพุฒชานนท์ โทวรรณา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายยศธร เหลาคา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงกาญจนา สร้างดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ หล้าแหล่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงภัทรพรรณ วิชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงศรชนก บัวแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงศิริประภา ธุระพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประชุมพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง วัดเมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงศาธินี ศรีตะวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายธีรัช หมืนหาวงศ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพีรพล เผ้าหอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงกิตติมา คนาคม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปรียาพร สันโส

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรัชนี สนิทพจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ เวสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงอุษา ศิริบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายเกษฏา นิลเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายประฎิพัทธ์ มูลพิมพ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๕ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายพันทิวา ผลาผล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายสุธินันท์ วงค์แดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงเหมือนฝน พัฒทัยสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ผลาผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายอิทธิพล บัวแดง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายชนะชล บัวดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา จ่าคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงปยพร สุวรรณบูลย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายณัฐกมล อุดมภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๔
นายเชิดเชาว์ ชุมพล

๐๑/๑๑/๒๕๐๗
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๕
นางนุชนภา คำศิริรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๖
นางบังอร แสนหลาบคำ

๐๑/๐๗/๒๕๑๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๗
นางสาวอรฤทัย คำเล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๘
นางสาวพรประภา นามสีฐาน

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๒๙
นางสาวกุลธิดา พาที

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ วัดเหนือสูงยาง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปุญญาพร ปวงรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงอรปรียา สรวงศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายมนตรี เทียนคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายนรินทร ปญญัง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายอภิชัย ทัพทะมาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงเข็มพร พบบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีมงคล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ทวีคูณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงนิตยา บรรเทาพิษ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุพัชตรา ทวิไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงอภิญญา สิทธิสวนจิก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายณัทพงศ์ ดาวเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงศิริวรรณ วรศักดิสิริกุล

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายดนุพร เพชรอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายยุทธนา วิเศษวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายสันติภาพ สืบสุนทร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายนพดล โยกันยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงชุติมา เกินจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายกริสนัย พิลาชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายชัยพฤกษ์ ไชยศรีรัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปณฑิตา ทวิไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงมณีนุช นีระพัด

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐพร โยกันยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงพิรุณลักษณ์ ทวีคูณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงนัฎฐนิชา ก้านธิรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงเมธิณี วันนิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หลอดแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงชมภูนุช ทิพย์สุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงธิติรัตน์ แสงสิกรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงปยะนัฐ อังคะคำมูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงพรไพลิน แก้วมะไฟ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงสุภาพร บุญสุโข

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงอภิชญา บุญโกมุด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายธนดล ต้องโพนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายพิทักษ์ คำแสนเดช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทมุลตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธนากร เหล่าจินดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายอนุรักษ์ สันทาลุนัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศาลาผาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงกมลขวัญ ทองเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงปริยาภัทร เฉลิมศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงพรพิมล สังสีราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงสุจิตรา บุญสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงเอวิตา บุตรมารศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงกรพิน สินจักร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพรจิรา อุปมานะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงมีณา เสือเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงศศิวรรณ ทำสนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงวรรณษา พันโภคา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายจักรเพชร กมลเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ เสนาเสถียร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๑
นางสาวรจนา วันทายุทธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๒
นางสาวนฤมล แดนชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๓
นายกัมพล จันทโสก

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๔
นายขจรศักดิ

์

เปาจังหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๗ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๕
นายจักรภัทร เฉลืมศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๖
นายจิรวัฒน์ เลิศลำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๗
นายชนสรณ์ วงศ์โชติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๘
นายณัฐกมล ติสองเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๘๙
นายเดชาพล วิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๐
นายธรรศธฤต ถาไชยลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๑
นายนนทพัทธ์ คำแหงพล

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๒
นายพงศธร แก้วอำนาจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๓
นายภัทรศัย ทองแต้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๔
นายสมโชค จันทะโสก

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๕
นางสาวกรรณิการ์ นาถาบำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๖
นางสาวสุจิตรา คัดมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๗
นางสาวอนุตรา จันทร์วิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๘
นางสาวอุมาภรณ์ นามนัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๑๙๙๙
นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๐
นางสาวปรียานุช พลชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๑
นางสาวดารารัศมี บำรุงศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๒
นายพลติศักดิ

์

แสงสิกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๓
นางสาวดรุณี สงนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงไอรดา อุดมไชย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงอรัญญา ภักดีสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายดิเรก สิทธิสวนจิก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สืบกินนร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงณัฐพร สาไชยยันต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายอานนท์ สาวิสิทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายวันชัย วิลัยพิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงณภัทร์ คำแสนเดช

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงณัฐริกา สีวังคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอชิรวัตร เหล่ามงคล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ นาสมชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงลภัสกร สาครเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายอรุณเดช ราวัลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงนิชาภัทร เจริญนนท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงจุไรพร มะลัยสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๘ / ๗๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายชินวัฒน์ เศรษจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธนกฤต เฉลยพจน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพิชญาดา คำสีวุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงวริศรา ทีสูงเนิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายสุรยุทธ สิงห์สนัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงอารยา ระดารงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ยานสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงไพลิน ทองชุม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายเชษฐา จอดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนภาทิพย์ สงวนศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายประดิพัฒน์ บุตรพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงกัญญานี นาคโนทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายวรพจน์ นาคโนทศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ ธวัชกิจแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงศมลวรรณ สวนหนองแวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงพรศิริ สุขเษกต

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๖
นางสาวภัทราภรณ์ กดสาพรมมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๗
นายอรัญ วรรณรส

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๘
นางสาวธาริณี ศิลาเกษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๓๙
นางสาววันใหม่ เวียงสมุทร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๐
นางสาวสุพิศฌา อาจมูลลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๑
นางสาววิไลลักษณ์ ศุภนัด

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๒
นายอนุพงศ์ จำรองเพ็ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๓
นางสาวมะลิวรรณ ชมภูบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๔
นายวิษณุ สุทธิบาก

๐๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๕
นางสาวนภาวรรณ เนียมสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๖
นายภัทรกร สุวรรณสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พจนีย์นนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงอรวรรณ ประชัยวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมฉวี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชุติมา ศิริกังวาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักาณ์ สวัสดิผล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงธีราภรณ์ ศิริยะติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกาญจนา แสนสำราญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แสงสีกร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๙ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงถิรนันท์ เสถียรขันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงณัฐสินี ทิพนัด

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ยุงรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา สงไพรสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วกาสี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนันทกานต์ สาไชยันต์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงพนิตรา โยวบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายณรงค์วิทย์ พันธุมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษาเวียง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายรชานนท์ ดอกพุทธา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายวธัญู หน่อแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายวีราทร จันทบุรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอธิวัฒน์ เสนปอภาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายองอาจ ไชยคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงกนกกานต์ สาวิกัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงอนุษรา มลโมลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงเฟองนภา เสนสวนจิก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพรเพชร กุลพิพิษ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายกฤษฎา มันสมใจ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอริศรา วรรณลุขี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงชาลิณี มยุรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๖
นายปญญา วรรณญาติ

๒๐/๐๓/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลนันท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธรรมสุรัตน์ ชนะสงคราม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายวัชรกร บุญชัยมาตย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธนูสิทธิ

์

สีสุขใส
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายภาคภูมิ พิงไธสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายอำนาจ คชอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงพิมพร สีดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงเจนจิรา คุณอุตส่าห์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงเพรชรัตน์ คานทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินบุญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงศิริกัลยา ภูต้ายผา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงอรยา เหมาะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๐ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายกันต์กวี พินิจสอน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายเดชอุดม จุลเสริม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายยศพัทธ์ พันธุมิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสุทธิพจน์ กรมภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงอารยา จันจำเรือน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายภัทรนันท์ สาดแล่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายวีระชัย จันทวิมล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐพล แสนทิพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายวรธน ผุยปุโรย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายจิรายุ สิงห์ชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายวีระโชติ ดีสองชัน

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายภัทรพล โชคชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายสหรัฐ สุโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีเนตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๔ เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ลาวัณย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายวีระชัย ครองยุทธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายพัลลภ ผานำคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไรกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ สวนมอญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงวรนุช ยินทรัพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอมราพร มณีกัลย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายพงศ์นรินทร์ ผาตากแดด

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จตุเทน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายวชริน สวนมอญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายกิตติภูมิ โคทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายพัฒยศ วิชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายจักรกริช บัวสูง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตาริชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงทิพยรัตน์ มากพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายไพรัช ตังใจซือ

้ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายบรรพต ยางเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงปนิตา สายุทธ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงดุลยา แสวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงรัตติกาล บุญถม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ สายุทธ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  
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รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายชัยยุทธ บุญถม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายพิชาภพ สิงห์นันท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ ปจจัยคา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ วันทะนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายวชิรวิทย์ เชียงใหม่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกฤตเมธ สุโน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายอัมรินทร์ ภูขุมดิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายณัฐพล จำนงค์ภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายธนาธิป อ้วนสูงยาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายสรายุทธ ยางสามัญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา คงอาษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงสานิกา ไวยสุภี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายพุฒิเมธ ผดุงรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ศิลาทะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายพีรนัฐ แก้วคำไสย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายธีรภัทร กันงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงวัชชราภรณ์ แสวงสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายเทพทวี มณีปกรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงวันนิสา สนโมลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๖
นายธนากร สุดหนองบัว

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๗
นายแพนชิด อุตรา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๘
นายอนุวัฒน์ ชัยรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๔๙
นายณัฐพล บุญเชิญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๐
นายปญญา ลาโสภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๑
นายณัฐวุฒิ ขานหัวโทน

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๒
นายชานนท์ วันชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงอรวรา จันทะศรีใส

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญมี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงรัฐพร ธรรมรักษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ขันตี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงนวพร ดีสองชัน

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงหทัยภัทร คำสวาสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  
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รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงอภิญญา พัดโท

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูกันดาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๒
นางสาวจุฑาภรณ์ แซมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๓
นางสาวชุติมา ศรีสมบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงนวลนิราศ สุ่มมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงปยฉัตร สุดสาคร

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๖
นางสาวรสสุคนธ์ บุญเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๗
นางสาวรักชนก คนฉลาด

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๘
นายอริยะ ชุมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๖๙
นางสาวรุ่งนภา เปนไทย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๐
นางสาววิมลมาศ หึกขุนทด

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๑
นางสาวไอละดา สาระทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๒
นางสาวรสรินทร์ จันทอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๓
นางสาวสุทธิลักษณ์ ขันสระคู

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๔
นายพงศกร แก้วโพนงาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๕
นายภูวนาถ แสงพิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๖
นายอมรเทพ ทาให้งาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๗
นางสาวนัฐณิชา วงศ์เสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๘
นางสาวณัฐวดี พันธ์หินกอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๗๙
นางสาวดาวเรือง หงษ์สระคู

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๐
นางสาวศิริลักษณ์ สอนศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๑
นายอะนุชิต อาจเดช

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๒
นางสาวปยะธิดา สุวรรณพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๓
นางสาววาสนา สุดตา

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๔
นางสาววิจิตรา โลแพทย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๕
นายกนกพล สุริวงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ทองเกษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงอรวี บ่อชน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ อุทธศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงชนิกานต์ สุขเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายเจษฎา ผาสุขลำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายโกเมน เนืองพงษ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายกรีรพล ฉลวยแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายรัชภูมิ ทองดอนดู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายภูวดล โสหินกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายสุทธิเกียรติ สุพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงไปรยา รามศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงปริญญาพร หล้าหัวหนอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงวิชุดา แก้วสมบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงกนิษฐา คลังเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายหัฏฐกร ดงเย็น

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายชนาธิป ทัตสอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายพิทักษ์ พันธ์ดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายจเรวัตร ภูมิเรศสุนทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงสโรชา ขันเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายชนะกร เอือเฟอ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงอภิสรา สุขหนองหว้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงกฤติมา ทุมจาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายธีรภัทร อ่อนสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงกานติมา ละออ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงญาดาวดี พรสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายธรรมรัตน์ อินมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายสมรรถชัย จันบุรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พานทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงนุจิรา กลางสุพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายอธิวัตน์ เกตุกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศักดิคำดวง

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เห็นสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายวชิระ เฉยไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงอนงค์นาฎ บรรพชิต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงวริศรา สนธิกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายกฤษฎา เก่งนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายเชิงชาย จินดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ พันมูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายกิตติพล หินซุย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงปทมาวดี ผายบึงแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายกรกฤต เพชรสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายภัครพนธ์ ผลอ้อ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายเด่นชัย มงคลเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงปยพร ชมแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๔ / ๗๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุภัชญา เจนสำโรง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงปาริดา สุวรรณมุกข์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายธนิสร ธงวิชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายภูวนัย วงศ์คำจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายอดิศร สำโรง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายทศกร คูณศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงกฤติพร หนองหาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายธีรเทพ คณาจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงอาริษา สอนศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายเกริกกฤษฎิ

์

เดนโม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณชาตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เดชศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขหนองหว้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๓ เด็กชายประเสริฐศิลป
จิราภรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๔
นายอัยการ วงษ์ดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายสรวิศ ทองยิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายสันติ ศรีแสวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายอนุรักษ์ พิมพ์สนาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงกนิษฐา วัดหินกอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยหาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายพงศกร อ่อนหนองหว้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๑
นางสาวพรนภา แสนหนองหว้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๒
นางสาวพาวินี สีงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๓
นายสามารถ มณีนุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๔
นางสาวจีรพร ปงเมฆ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๕
นายวันชัย จันลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๖
นายวิรัช แก้วสังข์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๗
นายสุพจน์ เชือจิตร

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๘
นางสาวนันชญา บุญพลอย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๕๙
นายวายุ ศรีนุกูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๐
นายอภิสิทธิ

์

สีโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๑
นายศุภพงษ์ ใจกล้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๒
นายพรชัย แนวดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๓
นายเจษฎายุทธ์ สุทธิสงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงวรนุช ขานนำคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๕ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงพรพิมล แสนเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายภัทรพล มาดล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายณภัทร อ่อนสองชัน

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายสุรดิษ เดชหนองหว้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายศตวรรษ ศรีหนองหว้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงปรางค์แสน แสนปาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงวริศรา สำเลิศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๒
นายประสิทธิ

์

พาโพนงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายพิทยากร คันทัพไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ วันโน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงพัชราวีย์ คงพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงอินทิพร อุ่มกิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายอนุชา เกิดกิงจันทร์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ นาทมพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายภูตะวัน แสงทวี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงอภิสรา เจริญคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายเจษฎ่าภรณ์ บุญเรือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายวุฒิภัทร สิริเธียรธัญ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายอนันตชัย คำพรมมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงจิราพร ดีสงคราม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงปยะธิดา ทองเสฐียร

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงอพิริสา นามนิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายจีรวัฒน์ ธานี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายธนุวัฒน์ เมืองกุดเรือ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายอนุชิต กุสุริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงณัฐกมล บัวลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายอนุรักษ์ สุทธิประภา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงจินตนา สาริยา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคลเคหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายวรวิทย์ ชินวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ กันยานัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงนัทชา ชินงูเหลือม

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา ศิริอรรถ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ คุณพาณิชย์โชติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายมนฑล คำแพง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ ทวีสิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงศศิธร โพธิศาราช

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายภัทรพล แก้วพรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ การะเกตุ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายสราวุฒิ นามบุญลือ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงสุนิตา สุขีเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธีรภัทร เคนอ่อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายชนกันต์ งามสนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายกิติพงษ์ โพธิเงิน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

ณ กาฬสินธุ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายรณภูมิ เตชะเทพวรชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายสุริยะ โพธิจักร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยชารี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงพิยดา สุขรุ่ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงภัทรพร บุตมะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงภัทริดา แนวขีเหล็ก

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงญาดา พรมดวง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายภูวเดช อาวรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา โทรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายภูมิพงษ์ ราญมีชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายจิรายุ สาระพัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายฐิติพงศ์ ฐานิตสรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ พรรษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายโยธิน ตรางา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายสุรยุทธ จิตตะไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงขวัญศิริ จันทร์โน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงปภาวี ศรีชม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงมลฤดี แก้วคำแจ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงวาโย ประยงค์หอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ราญมีชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงจริยา จรัญวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายสรยุทธ จรัญวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันขาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายภานุภาพ พรมวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันขาง วัดขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๗ / ๗๕
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายสิทธิพร กุลีหน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันขาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

เนาวโอภาส
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันขาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายจิรภัทรษิตา บุราณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายกฤษดา โพธิจักร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายกีรติ ศรีโนนยาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงศุภดา พรมสากล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายธนากร พวงบุบผา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงจิรัชญา เจนวิถี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงสุภาวดี พิรภาค

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงมินลดา โฮชิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงอนงค์นุช รินไชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี พันธะมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๗
นายสุพัตรา ทิวาพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายวันชัย โยชน์เมืองไพร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายวิศรุต หล้าแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายสมพงษ์ ศรีแสนตอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ อุดมศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงดวงพร แพมทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๓
นางสาวชุลีกรณ์ สุริโย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๔
นางสุภาภรณ์ เต็มใจ

๑๘/๐๖/๒๕๐๔

วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๕
นางสดสวย ปองทัพไทย

๒๙/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๖
นางสีดา นามสง่า

๒๙/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๗
นางทอง เปไสล

๒๓/๐๙/๒๕๐๖

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๘
นางประทุมมา เปไสล

๐๓/๐๕/๒๕๐๘
ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๕๙
นางทองสุข เกตุคำ

๑๖/๐๖/๒๕๑๑

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๐
นางสมบูรณ์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๑๕

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๑
นางลำพวน หมุนลี

๑๑/๐๔/๒๕๒๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๒
นางประภาพร จันทรา

๑๓/๐๕/๒๕๑๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๓
นางเพียงตา จันทรา

๓๑/๐๗/๒๕๒๑

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๔
นางวงเดือน วรรณพฤกษ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๗

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๕
นางประไพรศรี แบสิว

่

๑๓/๐๗/๒๕๑๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายยศกร อนุมาตย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายปริญญา สาโยธา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายวรากร บัววัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายรชฏ สารศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๘ / ๗๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายนัฐพงษ์ สารศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายรัฐกร สะสม

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายศักนรินทร์ ชุ่มณี

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงนันทวัน สะเทือนไพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายพิเชษฐ์ สุดใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสสุด

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จันทรมหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๗
นายพรหมมินทร์ ขันธวุธ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๘
นายธีรพงษ์ ทมโยธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดำเกลียง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แดงสาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ใจใส

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงอรทัย ศรีทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงพรกนก มาลัยไธสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงธีราพร คำสอน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายกานต์รวี เดชะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๖ เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

ช้อยชด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายพิทยาภัทร์ บุตรคาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายวิทยา วงค์อามาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายอดิเทพ สุทธิธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงจุฑามณี สีพะรัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงชญาพร ภูมิเรศสุนทร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิหนองฮี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงพัชริดา พลดอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงมัณทนี โพธิหนองฮี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงศรัณยา ช้อยชด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายชนชน ไทยจู

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๗ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
จันทร์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงนภัสสร สอนลิลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายอภิชิต ยินดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายอัฐภาพ มุงคุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริรอด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภาณุพัฒน์ บุญบุรา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายอรุโณทัย หนองนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายอัษฎาวุธ อินห้างหว้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๙ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงชัญญา ปรือปรัก

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายศรายุธ ทองดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงจีรนันท์ โกศลแสงวงษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา นารี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายศราวุธ บุญลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายพีรัตน์ เรืองสุขสุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายกิตติพันธ์ โกสาแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายฐิตินัฐ จันทร์ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายวทัญู สิบหมู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายกุมภา สีหัวโทน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงไพรรินทร์ อินธิพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๖
นางสาวจันทกานต์ วรวานิช

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๗
นางสาวอริศรา เชือลินฟา

้ ้

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๘
นางสาวสุภาวดี บุญเลิศลพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายตะวัน คำชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายสันติภาพ สีแพงมล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงวารีรัตน์ ศุภศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายจักรพงษ์ ทิภาสี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายประวิทย์ ธรรมทีชอบ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายบุญนุชัย บุญเต็ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายพงศ์ดนัย จักษุแจ้ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายพีรพล สาระภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายภัทรนัย สามารถกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายยศธนา เวียงสิมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายศิวัช มูลอำคา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายอนุพร สมบูรณ์พันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ ยินดีมาก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา จงหาร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ใสยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงปานทิพย์ ศาลาคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายชิดษนุพงษ์ พิรักษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายภาณุพงศ์ สาระภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายอภิวัฒิน์ หารษาวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายอายุษ ญาติวิสุทธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงพิชญานิน สาระภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๐ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศิรินาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงจิระนันท์ ปุเลทะตัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายจีระวรรณ ศรีอุดร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงนันทิญา มะโนรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ์ มาตย์วิเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงสุชัญญา เพิมพร

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงสุธิดา วิไลลักษณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วจังหาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงโชติกา ธนาศรรนันต์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายปภังกร เชิดกร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพชร ทิงแสน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายวุฒิพร มุ่งประชาชน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงชนิดาพร ไชยพาลี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงชลธิชา ไชยพาลี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงปริยฉัตร โพธิบุรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงปวีณา รอบดูดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงพรประภา คำชาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงภัทรธิดา มาตจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงมนธิรา สนธิรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงรัตติญา วงค์น้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ไชยภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายธนสาร วิชัยรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายคัมภีรภาพ แสนแพง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายวงศกร ฝางแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายธีระเดช แสงทวี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงวรรธิดา แถวสาบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๗
นายวีรพนน์ เพียรเสร็จ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงสุทธิดา แสนจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดโพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายทวี คำพวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายฉัตรมงคล มาตหนองจอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงจิรประภา อินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จักรพิมพ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนันทิยา แสนสุด

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงรัศมี หว่างแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๑ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงกัลยาณี แก้วพาชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี วัดรังตาลสามัคคี  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประจันทร์ศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจ้ง วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดีปองปด

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจ้ง วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายวันชัย นามเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายธศพิตร วังทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายจิรายุทธ นวนสำลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายณัฐวุฒฺ โพชบุญมี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายอัฏชฤธิ

์

ศิริสาขา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอกภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงบุษราคัม แสงบัวผัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงดวงเดือน แซ่เต็ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายบุญญกร ชมภูวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตประจำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงวาสนา ขอชนะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงศิริพร มาสมบูรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายอานัส ไพบูลย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายวิทยา สารีพวง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธีระวุฒิ แน่นอุดร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงวนิดา สวัสดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงกิตติกา ไกรเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายทวี แสงแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงอภิญญา ค่อมคิรินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายเจษฎา แสงสุรินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงวิราวรรณ ค่อมคิรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงณัฐพร เทียงผดุง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงรัชนี มิชพล

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงกฤติยาพร วันเพ็ญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงศรุตา ชมเชียวชาญ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงกฤติญาณี สุขกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา ทะรา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายกรเดช สุ่มมาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายชนะชัย หารภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุมะณี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงศิริญาพร อารีเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายชัชวาล ขุราษี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๒ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายปรีชา เทิงจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายยุทธการ เลิศลำหวาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงณัฐพร ประทุมดวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงสิริจิตร ศรีขัดเค้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายพงษกร เอกพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ หิรัญชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายอัมรินทร์ มันอินทร์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายณัฐพนธ์ แน่นอุดร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายวีระวัฒน์ ไขระวิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายรัตน์ชานนท์ มาบุญใสย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายจักรพันธ์ วินทะไชย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายศตวรรษ จอมคำสิงห์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายธนากร ปนตาดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงอุษา ศิริเวช

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงอรัญญา สมอาด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร วัดธัญญาวาส  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงฐิดาภา ตรีเมฆ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงณัฐนิชา หนองเทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงอารียา ยืนสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงชืนกมล

่

ศรีวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ โสชรา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงอนงค์นาถ รัตนวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายวายุ มะโนนึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายกตัญู สดสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทโสต

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงชลธิชา ดวงพระเพ็ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงแพรวา สมสาร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงสโรชา แก้วพาดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงอารยา สินทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ สืบเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉลาดเอือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายจักรราช ศิริเกษ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายชิณวัฒน์ เวียงสงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายอินทรรักษ์ บำรุงรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงนภาพร สุนทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๓ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยเฉลิม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมสอาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงสุนิสา บุตรหิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงปยณัฐ เขตกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ พลหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงมาริสา อัญญโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายพีรภัทร ยางศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายสรยุทธ โยวกา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ พลหาญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุระเสน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ วิระษร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงกุลณัฐ วงตะขี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงพิมพ์พร ชาวหลวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงศิรินิภา เวียงนนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงสิริกัญญา จักรุษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงลลิตา โพธิจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ วิรัชวา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายธนา จันทะศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายภูวรินทร์ วิระษร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงกมลเนตร สาวิมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงโชติกา บุสดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงปนมณี แสนลุน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงมลธิชา ศรีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงมาริสา ก้านศรีรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงวริศรา พันธ์เลิศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงศศิธร สุรินาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายกงศุล พิมพ์มหา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายนิติภูมิ พรมนอก

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายปฏิภัทร เปลือยหนองแข้

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงกนกพร ศรีโรจน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงชยาภรณ์ สำราญเอือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๔ / ๗๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๖๐/๒๕๗๖
นางสาวจุฑาภรณ์ เวียงสิมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๕ / ๗๕

้
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