
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๖,๑๕๖ คน ขาดสอบ ๒,๗๕๖ คน คงสอบ ๓,๔๐๐ คน สอบได้ ๓,๐๖๓ คน สอบตก ๓๓๗ คน (๙๐.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๑ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

รัฐวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ นันตะโภค

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายภานุพงษ์ เอกมาตร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายสุขะโณ ธาราธร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงจรรยาพร รังมาตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงจิราพร เสนารัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงช่อลดา เดชะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงนุชจรี สุริโย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๐๙ เด็กหญิงปราณปรียา พอใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงปทมาพร ประวัณโณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ม่วงสุวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุรารักษ์ สุรสิงห์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หล่าซิว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาจคำพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายฉัตรชัย นิลบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายชนะชัย นันตราม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธนากร ปองศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายธราเทพ สง่าเนตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายประฏิพัทร์ มลาลัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายพงศ์ศิริ โลหะบาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายภูริพัฒน์ หมืนท้าว

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายยุทธนากรณ์ อ่อนเหลือ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอนุชา ค่อมศิรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอภินันท์ พลจันทึก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงชลิตา เดชอรัญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงนิภาวรรณ ศักดิศรี

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรุณพร ผ่านสำแดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวิรดา หอมจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงอุรุณี โชยจอหอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายภูริพัฒน์ บุญประทุม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงชลธิชา เพชรรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายจักรกฤษ มีไกรราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายชัยรัตน์ ฤทธิยงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายณัฐดนัย โกมิฬ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายทิวากร กระแสร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายนรวิชญ์ ตะสันเทียะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายปฏิภาณ อ่อนเฉวียง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายรัฐนันท์ รัฐราษฎร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายศุภนิมิตร บุญรินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงพรพิมล ตรีโอษฐ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงลภัณรัตน์ วรรณนพาหิรัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา พุฒทรง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุชาลิณี ร่มแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอรทัย ศิลปกอบ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงอาทิตยา มัดหา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายไกรสิทธิ

์

โสภาพล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายจตุรงค์ พาหะนิชย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายนนธวัช อ่อนระอา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายอัครพล บุญกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงฐานิตา จันทะสูนย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงดลยา ทิพยโสต

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงธวชินี ธรรมปทม์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงปยนุช บาคาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงภัทรศยา วงศ์เมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงโยห์นา ศรีทองแดง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี กำสมุทร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุมิตรา ไชยวาส

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงอภิสรา อรกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงอรพรรณ พันภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงอัจฉราพร ประเสริฐสังข์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงนิญดา กล้าหาญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงปนัสยา สมเพ็ชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงอภัชรา สุระพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายเกษมชาติ อำนาเพียง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายธารินทร์ ทองเฟอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายภูมิวดล พันธะไชย

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายภูวดล บูรณะอุดม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายวันชนะ สุระภักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายศิรวิชญ์ พันสนิท

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายสถิตย์พงษ์ บุญจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายสุทธิรักษ์ ชัยมาตย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงชืนสุมล

่

กอสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงธันยพร ปานอินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ อ่อนศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงวรรณิษา ไชยเชษฐ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายวายุ ภูมิวะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายวาสุเทพ ศกุนะสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงกุลสตรี นาคงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงมันติรินี ทิพย์มะณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงรติรัตน์ เดิมสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงอารียา รุ่งเกษตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายกริชบดินทร์ สุระภักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกฤตกร เกิดฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายณรงค์เดช โคตรวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายณัฐนัย แก้วจันทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะชิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายบุรัสกร ฤทธิมนตรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายวิษณุ โคตรทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ อาจเอียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงอัมพร ภูบรรทัด

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายจตุวิทย์ สพลาภ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายจิระศักดิ

์

จิระพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอโณทัย โลหะบาล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายอรรถวุฒิ นนทริ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงทิพวรรณ นันตราม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปลายฝน พลมทิฬ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพัชราภา ราสีสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงระวิตา กันยารัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายโชคชัย กอรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธีระภัทร ภูมิประสาท

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายสุภณัฐ จอมคำศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๓
นายสนิท วิระสอน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายสุรชัย ชูเนตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายอรรถกร นุ้ยจุ้ย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงโสภาวดี คชาชัด

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ มีไกรราช

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ กระแสสินธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงปนัดดา เทียงสุนทร

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมีเพชร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสิริธร รัตนภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอธิชา ยุระไชย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายชนะชล จันทระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายทัตเทพ ธรรมปทม์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายวัชรพล พุฒทรง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายวุฒินันท์ ประจัญพล

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายอภิรักษ์ บัวงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกัลยา วรรณจำปา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงปวีณา ชาติมนตรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงพรพรรณ รัตนวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ กำสมุทร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงสุวนันท์ กรดแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอัญชลี ประเสริฐสังข์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายจิติพันธ์ สุขวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายพีระพงษ์ ปุราชะกา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายมงคล สีหาวัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายวุฒิชัย นรราษฎร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธนัญญา อนุสรณ์ศิริศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงณิชากร มนตรีโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล พลคาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงสุนิษา ศรกรุง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา มุขภู

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายปริญญา ประชาชู

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงชลธิชา โสภาพล

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุจแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงระพีพัฒน์ สุโนภักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิเตมิย์

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงสงกรานต์ ท่าไคร้กลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอริสรา เขิงภูเขียว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงชญานิศ ใจกว้าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ สนสุพรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๒
นายวริศ สุขเพีย

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๓
นายวุฒิพงษ์ โพธิเตมิย์

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงนิตยา ฮังจีจู้

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายธีระวัฒน์ เพชรกรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงกนกพร หอมลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาวณัชรดา แสงนาโก

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวณัฐพร สนิทนัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๔๙
นางสาวธืดารัตน์ สังฆะบาลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๐
นางสาวสุภาภรณ์ สังฆวัฒน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๑ นางสาวกัญญาลักษณ์
สวัสเอือ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวรวิสรา สาระดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๓
นายจักรพันธ์ พยัคฆ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวศิรินทิพย์ สิทธิศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวอนงนาฏ ทองดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวนำทิพย์ ศาลางาม

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวปณิดา กรดแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวปริญดา วรสุด

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๕๙
นายมงคลชัย ขันลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๐
นายรังสิมันต์ ผายไพศาล

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๑
นายสุรศักดิ

์

อังกาพย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวพรชนก สรรพวุธ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๓
นายอัษฎา สิทธิศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวสุภาวดี สุวรรณปกษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๕
นายจักรภัทร บุตะเขียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๖
นายนัฐพล จุมพล

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวทิพย์อาภา ธวัชชัยดำรงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๘
นายยุทธนา ศรีขวา

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาวยุภาวดี โตใจเย็น

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวสุภัทรา รูจีพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธงธานี ปาทรงธรรม  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงธัญญชยา นันทะวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงจิราภา ชำนาญดี

๓๐/๐๕/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายนฤเดชธิ

์

วินทะไชย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายนันทะภพ เหล่าจัน

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

คารวะ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายพชร อุนาท

๒๒/๑๐/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายอธิชา แสงคุณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายกฤษดา บุญเลิศ

๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุพรรณี สีดามา

๒๗/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พันจังหาร

๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายรพีภัทร พันจังหาร

๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายโสดา ทวีคูณ

๑๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายกรพรรดิ ชำนาญดี

๒๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงพิมพ์พจี ขันสระคู

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ขันสระคู

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงวาราดา วงษ์วาลย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายศิลายุทธ แสวง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายนพกร เหล่าจัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายทินกร สัตบุตร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายสิทธิชัย ชัยราช

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายรพีภัทร มณีวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายรพีพงษ์ มณีวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา แสงทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายอชิรวัฒน์ พันจังหาร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายกฤษา สุริเย

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอกไม้ โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงลักษษิภา จันทร์เพชร

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายปณิธาน จันทร์ตา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายเจริญ มณีโคตร

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงปริยากร บุตรกัญหา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายปฏิภาณ สุทธิสน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงวัลยา ศรีสุพรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวชม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลำนวล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนิราพร ลำนวน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปณิตา พลศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายปภาวิน พรหมบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายกิติทัด มงคลช่าง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายชลสิทธิ

์

แจ่มน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐพันธุ์ จันทร์ศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายวีรภัทร นามไธสงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธีรภัทร พูลศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงจิราภา น่าบัณทิตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายศุภกร โสภาสิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายยศกร จันทร์เพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิชญาภา สอาดยิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพัสสร พลดอน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายภานุพงษ์ นาเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์เพชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาค้าว โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงศิริประภา งอมสระคู

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายวัชรพล ศรีมุข

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายวัชรพล ศรีใสสุด

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายจิรายุ ลีวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อ่อนหา

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงภิริสา ศรีมีเทียน

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงปุณภัทร แก้วคำใส

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเอนก ชุมเหมา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายกฤษฎา ทอนศรี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพลอยขวัญ สิงห์ดงเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงนำฝน นพรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงชนิภา จันทรภูงา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายเทพธารินทร์ กุลอามาตย์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายอรรถกร มีทอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธันวา ยิงนอก

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายสยามชัย นนท์ศิริ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายศาสตรา สรรพวุธ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายพรประสิทธิ

์

จันทร์หนองหว้า
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงจิดาภา เจนสำโรง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธนภัทร อุปเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายสมชัย เทศจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจีราวรรณ หน่อแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงวิพาวี ศรีผลสมอ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายกฤติพงค์ สอนสระคู

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

สงฆ์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายณัฐกฤต คำบุตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกิตติยา สมบัติหล้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงณัฐชา เต่าสระคู

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายอดิศร สุขหนองหว้า

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายราชัน สุจริต

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสิริมาดา คำผาย

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงอนุชิฎา พลรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายณัฐพล แก้วสมบัติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธนชาติ วรบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายชาคริส สิงห์ดงเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายวรากรณ์ ศรีงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงนิภาพร เกตุภูงา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายนันทวัฒน์ นามสมบัติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงไอลดา ขานนำคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายภูมินทร์ ต้นหนองสรวง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายเอกรัฐ เทียมทัศน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุขขันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายอดิศร ทาหนองบัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายธนกร สัจตัง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายกรินทร์ คำโนนม่วง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงพีรดา ลำภา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงชยาภรณ์ มีผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา ลำมะนา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายภูบดินทร์ หินซุย

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

พิมพ์คีรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงปนัดดา รัตนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายนาคินทร์ งาทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมีเทียน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธนกร ภาคะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ มัจฉาวัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายดนุพล จันจันทึก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสายฝน หงษ์หนองหว้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐวิภา แสงสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายศรัณย์ แก้วกัลยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายสราวุฒิ เกตุจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายกนกชัย บุตรหินกอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา อ่อนภูงา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงอสมา วงศ์ไชยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงเพชรงาม นามสมบัติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุพิตา จันสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายธนาธิป หลวงสนาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงวรัญญา นครแสน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงปทมา เจนสำโรง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์เพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงวิยดา ตังสูงเนิน

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ลาสองชัน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายวีรภัทร อินสำโรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธนพนธ์ ถินสุวรรณ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายนันทนากร ศูนย์คูณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชุติมา สำเนาวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงศินิตา ชินคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนฤมล ศรีผลสมอ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ หงษ์ศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายอรรถพร ศิลาเณร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายรัตพงษ์ ศรีธร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐยาดา แก้วคำใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงศรัลพร คำสมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงวิภา จันหนองหว้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงวนิดา จันหนองหว้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ พิมพานิชย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ลีวรรณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงรัชนก โสดารัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงนิตนภา พรมดงมัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงชลธิชา มูลอินต๊ะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพรวิภา ดวงจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงแสงเพชร ศรีแสงสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงสริตา รักษาธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายจักริน ชัยดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสุรบดินทร์ รักษาธรรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายวรรณธนะ ลำมะนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธนพล ลาสองชัน

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงอรนุช ธงเอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงรัชนี ช่างโคกสูง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงธิทัชชา สังข์เวย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปองคำไหล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงปยะพร เฉิดเจือ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ สมหนองหว้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายอรรถชัย สิงห์ดงเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงชาลิสา ทวงษ์เงิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายกฤษณภูมิ ชมภูอาจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายบุรชัย โพธิหล้า

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายฉัตรชัย พิมพ์ผา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายเจษฎาพร ไพรสินธุ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายรตินันท์ ดวงสนาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายนฤสรณ์ ครุฑรอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงปนัดดา นามวงษา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงลลิตา รักบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงสุวิภา เกตุจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายธนา แสงคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงพัชราภา ศรีเทพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

เดชศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สอนสระคู

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงกฤติมา บุญธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงอัญชลี ลาสองชัน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายนพรัตน์ ดอนโสภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงเกษรินทร์ ดวงสมัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายศุภชัย รับพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายชินดนัย สาเสาร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวนิดา ภาคะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายสิทธิโชค ยอดสะเทิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายกิตติคุณ หงษ์ศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ จันหนองหว้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายดำรงค์ นามสมบัติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวรวุฒิ สมอาษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายธีรธาดา ภาพลงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายปยะพงศ์ มีสำโรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงพรชิตา นครแสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงเจนจิรา ภูงาแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายสรายุทธ สบู่รัมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายวิศรุต อุทัยสอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองจำปาขัน โคกสมบูรณ์  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวจอมขวัญ ถนัดค้า

๑๐/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๖
นางศรีวิไล สินประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๗
นายพฤทธิ

์

สอนโพนงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวปภาวดี สีนำอ้อม

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๕๙
นายรัฐนภูมิ อาจศรี

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวขวัญธิญา เชิงหอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวธัญกมล ช่างยันต์

๐๗/๐๗/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๒
นางสาวพรมุณี ปถวัลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๓
นางสาวศิริลักษณ์ พนมเขต

๒๙/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๔
นายธุวานนท์ โฮมพลงาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวมณีวรรณ มงคลมาตย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๖
นางสาวอนงค์นุช ไตรพิษ

๒๖/๐๔/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๗
นางสาวณิชาดา แท่นมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๘
นางสาวทิพย์นภาลัย วิเศษพงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๖๙
นางสาวธิดารัตน์ แก้วมะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๐
นายอิทธิพร ปวงสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๑
นายเชิดศักดิ

์

จันทร์ปุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๒
นายพิษณุ จินดาศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๓
นายธนวัฒน์ มิกราช

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๔
นางสาวจุฑามาศ สุขรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๕
นายนงค์ลักษณ์ ศรีขาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีประดิษฐ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวลลิตรา พรมพุทธา

๑๗/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๘
นายทิวากร แสวงสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาวศิรินภรณ์ ดุจะมะยูร

๑๔/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๐
นายฤทธิเกียรติ ศรีสง่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวอังคนา สีลม

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาวมุกจรินทร์ ใจเต็ม

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาววิชุดา คิมหันต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวสุธิดา ภูมิเขต

๒๖/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๕
นายสุทธิพงษ์ สิงห์เสนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๖
นายนนท์ปวิช เสนสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๗
นายสุทธา ดวงวงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๘
นายภานุพงษ์ เชียงใหม่

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๘๙
นายพีรยุทธ นุกูลการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๐
นางสาวลักขณา โชติประเสริฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๑
นายสมพร คชชะ

๑๖/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๒
นายนุสติ ชุมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๓
นางสาวณัฐิญา แก้วจำปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๔
นางสาวเพรชรัตน์ ปาระสิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๕
นางสาวศิริวรรณ บุญคล้าย

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๖
นางสาวณัฐธิดา ละมุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๗
นางสาวอนุธิดา สืบสำราญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเสมอ

๒๐/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๓๙๙
นายศุภากร สุดชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวสุธาสินี ตาปราบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวธนพร อุ่นเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวกัญญารัตน์ เขจรไล

๒๑/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๓
นางสาวลูกนำ ดาราทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาวปราณปรียา ขัตฤกษ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวภัทรานุช

บัญชาพัฒนศักดา ๑๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๖
นายฐปกฤต

บัญชาพัฒนศักดา ๒๒/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๗
นายภัทรศักดิ

์

บัญชาพัฒนศักดา ๒๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวจีราภรณ์ โนนวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวนิรชา ศิริพานิช

๒๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวธิติยา พายุหะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวธิดามน คำลอย

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๒
นายยงยุทธ นามมูลน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๓
นายธนบดี สัตนาโค

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๔
นายนพฤทธิ

์

สุวรรณแสง
๑๓/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๕
นายณัฐพล พร้อมสมุด

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๖
นายอนิวัฒน์ มะหันต์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๗
นายนัตพงษ์ ไชยสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๘
นายณัฐพล หมอนแบบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๑๙
นายอมตะ เกษตรสิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๐
นายจิรายุทธ์ วงศ์วังจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวณัฐณิชา จำปาสาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวสุนิศา เมาะราษี

๒๕/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๓
นางชนิตา วงค์ก้อม

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาวสมจิตร อุตรา

๒๓/๐๕/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๕
นางสาวพรรษา แพงศรี

๑๑/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๖
จ่าสิบเอกวีระยุทธ วันนิตย์

๑๐/๑๐/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๗
นายกิตติ จารุโนปถัม

๑๓/๑๐/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๘
นางสาวศิรัญญา ศรีสุราช

๑๒/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๒๙
นายศรายุธ กะตะโท

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๐
นายชัยเจริญ ลาภมาก

๐๗/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๑
นายชาญวิทย์ ไชยเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๒
นางอรอนงค์ แสนมนตรี

๐๓/๐๕/๒๕๑๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๓
สิบเอกพูนศักดิ

์

ยืนยัง

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๔
นายเมธัส วิรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๕
นางสาวชุติมา หาพันธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๖
นายนรินทร์ ใจสัตย์

๒๓/๐๘/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๗
นายอรรถพล บุตรพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๘
นางสาวสุนิตา คำแสนเดช

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๓๙
นายพลวัฒน์ กะตะโท

๒๙/๐๔/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๐
สิบตำรวจโทจรยุทธ รัตนวัน

๒๑/๑๑/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๑
นายอรุณรัชช์ ชิงไธสง

๐๓/๐๕/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๒
นางสาวอภิญญา ปตตังนาโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๓
นายศราวุธ ราชภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๔
นายธีรยุทธ ราชภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๕
นายภิริยพัฒน์ กองมะลี

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๖
สิบเอกวัชระ หนองหลวง

๐๕/๐๗/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๗
นายภัทรพล หมอนแบบ

๐๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๘
นายวรากร สีนิล

๑๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๔๙
นายจาตุรนต์ ศรีตะวัน

๐๒/๐๙/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๐
นายสันติ ประทิน

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๑
นายศราวุธ จิตราช

๐๘/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวธัญญลักษณ์ อุบลเผือน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวนัฐภรณ์ บุตรพรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวศันสนีย์ สมสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๕
นายธีระพงษ์ แสงเพ็ชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๖
นายเอกสิทธิ

์

มะลัยสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาวอรณา วินทะวุฒิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๘
นางสาวทิพย์วิมล แสงเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๕๙
นายธนากร โวรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๐
นายธนาภรณ์ สุขกวี

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวอัญชนา สงกูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๒
นางสาวปยดา อุปราช

๒๐/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๓
นางสาวธิดารัตน์ ร่วมชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๔
นางสาวอารีรัตน์ แก้วโศก

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาวพชรพร ผดุงสัตย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๖
จ่าสิบเอกอภิชาต ศิริวัฒนศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๗
นายคูณ วาโยพัด

๒๔/๐๔/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๘
นางสาวภาวิดา มืดทีพไทย

๒๙/๐๓/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๖๙
นายกฤษดา มะณีพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เหนือ  

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายไกรพุฒิ จันทะลือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายยุทธนา พุทธแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์มหาศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธีรยุทธ น้อยเซีย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายอภิรักษ์ โพธิไพร

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มินานันท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มณีลำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงนัฐธิดา มาลัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายศราวุธ เกษราษฎร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายศิริพงษ์ แสงงาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงอารียา แสนใจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายเกียรติภูมิ สินธิทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงอาทิมา จันทราชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงธนิฏฐา ครุฑวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุ่มมาตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงวันวิสา เรืองหิรัญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพรรณิกา อุตรา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายปฏิวัติ เบืองบน

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ พจันลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงอภิตยา อยู่สบาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายทินกร สุดบอนิช

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงภาวนา กำจร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิชัยแสน

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายอนุชา ตุลาใคร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงไอลดา ชะโยรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ กุลฉวะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงพุทธรักษา ไชยกาล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวิชญาพร อุดมแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกาญจนา คำใส

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภาณุพงษ์ รำมะนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายโชคชัย นนทสี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอริญญา ไชยพันโท

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายกุญชร นาเหนือ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายเอกราช บุญเคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกาะกิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวิชชุลดา กระมูลวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายวิชญะ มะลิสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนุษบา พนมใส

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงปนัดดา กองศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพรนภา เสสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัชชา จันทะมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายพลกฤษณ์ เกาะกิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวสุธิดา มาลัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๕
นายรัฐสภา แจ่มจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงปยะธิดา สีหามาตย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัณฑิตพุฒ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๘
นายศิริบดี มัชปโม

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๑๙
นายพิทักษ์ เอือสามาลย์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๐
นายอนุชา เนตรรัก

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายวรพล เวียงแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๒
นายนัทฐพล อุตพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอาภัสรา มันนา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๔
นางสาวชันญานุช เถระวัลย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๕
นางสาวทิพาพรรณ ตะนุเรือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๖
นางสาวไพลิน สุดบอนิช

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๗
นางสาวอิงอร คำมูล

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวยุวภา ตะนุเรือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๒๙
นายศักดา มาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำใสวรวิทย์ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายนพเก้า เครือเต็ม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายณรงค์ชัย ถวิลไพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงรมณี เนตรวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสุดาพร ชูศิลป

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุชานารถ บุญที

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงกนกนภา พิมผา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธนากร กฤษฎารักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์เพ็ง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ หงษ์จันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงเฟองฟา วิเศษวงษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ขุณิกากรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุดาเดช

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณรงค์ชัย พนมเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายศักดา อุทก

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายนันทภพ นวลศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงศรัณย์พร สัตนันท์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน มูลจันที

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มีแยบ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธนดล มันรอด

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายฉัตรชัย รักบัวทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ สายสัน

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงศศิธร บัวศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงชฎาพร สอนจำปา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายรพีภัทร วิถีธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายอภินันท์ มณีสร้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา เสาะสมบูรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา เสาะสมบูรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายพีรณัฐ ตันขวัญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงรินทร์ดา พิมพาพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงเขมิสรา ปองเขต

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงรวงข้าว พรมเลิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เจตวัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายพงศกร ขาวสอาด

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ จ่าหล้า

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายดุษิต ไชยสุนทร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายจุลจักร ชาระมาลย์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ นิจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายพงษ์พิษณุ อินทนู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๘ เด็กหญิงพาณิชยาภรณ์
วงศรีแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกัญญานัฐ มารินา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพิกุลแก้ว คินันติ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงญาดาวดี ดีจันดา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงขวัญจิรา เมืองคำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายศุภชัย จันทร์อ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายจิตรกร ไตรมณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธีรเดช พิมพ์งาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายภานุพงศ์ กองรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายนันทชัย นาศพัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนันธิดา โพธาราม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงศศิลักษณ์ กำลังเขียว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายภูวดล จ่าหล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายสิทธิพร รอดปาน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงปาลิตา เหง่าสิลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายวัชรพงษ์ พันวิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายปใหม่ หมืนรัตน์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธีระชัย คูณคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายอัครชัย ดวงมาลัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกิตติวินท์ ศิริสอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงกานศิริ ติกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงอรัญญา เสนาพรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี ภูแข่งหมอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศิริกัลยา ศิริสอน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายมงคลชัย เวียงสงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงวริยา โพธาราม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

แสนโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายปรัชชญา นนทบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายชาญชัย พนมทิพย์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายไชยวัฒน์ กุมแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายสิทธิเทพ สุธี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายนที กุมภาษี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงวาสนา วิเศษแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงแทน กุชโร

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณิชกานต์ สุขแสวง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงจิตรานุช เมยมงคล

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บุสดี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุพรรณษา พานทอง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายธนพนธ์ ผันผาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายธนพรรณ แสนศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกันตชาติ แตงโสภา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายบารมี สุภาพสุนทร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายปฏิภาร จันนาค

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายศุภชัย รังทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายสุขสันต์ อินกาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพรธิดา เนตแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงรัตนา อินวรรณา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงปาลิตา วรรณวัตร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายปริญญา มารินทา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายชัยพฤกษ์ ประสาร

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายจิระพงค์ เกษราช

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายภานุพงษ์ หมืนรัตน์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายจิรภัทร วิพบทองเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายเดชาวัต โท้เพชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายพงศกร เลาะหะนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายอนุชา ตาริเทพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงพรทิวา ไตยะมะณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงประภาสิริ พิศเพ็ง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงลลิตา ผันผาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอติพร เมยมงคล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนุชจรี รันระติยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงภัทรวดี มีแยบ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงวรรณวิสา พันธโคตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ เบญจวานิช

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ เลาะหนะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงวรารัตน์ แก้วมาลัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายปราชญ์ นันตะเคน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงนภัทรพิมน สังสนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายชลชัย กุมภาษี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงนริศรา สังสนา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงธนาวดี กุมภาษี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ อัทราศี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เทศาราษฎร

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธีรภัทร ทองมา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงอัชลิกา เสนาวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญทรัพย์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงพุธิตา สมณี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงวรัญญา ม่วงน้อยเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายภานุพัฒน์ เหมพนม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงวิรญา บานแบ่ง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงชนิกานต์ กะมล

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายศักรินทร์ กาพาด

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายนราวิชญ์ เชียวภูเขียว

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงครองขวัญ แสนยนต์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขสมธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ วัฒนภักดี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายศุภมงคล เสาะสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ทนงสมมี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกฤษฎา บำรุงนอก

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงวรรณลภา จันทะคาน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธีรภัทร ปสสะตัง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายสิทธา เบาะโหล่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายชินดนัย จันทร์หนองแวง

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายพงศกรณ์ เรืองสนาม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงกรกนก ไซอิด ฮาซิล

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดลสุข

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายสิทธินันทร์ บุญช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงชลลดา โสกชาตรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงกนกอร ชุมเกษียร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายจรัสรวี ชะฎาดำ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอารยา หาญจิตต์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ รินนุกาล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๑ เด็กหญิงประภาวรินทร์
พันธ์ชารี

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพิชชาอร พวงพี

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนบดี สรรพวุฒิ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงปาลิตา ขันทอง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายก่อเกียรติ อรุณโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายพงศธร วงกัลยา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรกรณ์ กิจขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายณัฐพงศ์ กาหลงรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายจักรินทร์ ทันพรม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายนาราธิป เบิกบาน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงพิชญา นาคะ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธชากร ภู่สุด

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ คมขำ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงพลอยพรรณนาราย

บุญปด
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายวิทวัส อภัยสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงปริชญา ถินกะไสย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงจริยา โมคามาตย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงเบญจพร เพิมพูน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงวรัญญา จำปาสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธนาดล อ่างคำ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ อ่างคำ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายกรวิชญ์ ปขาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายวรพงษ์ วงษ์โสภา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงจิดาภา มูลจันที

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวชิระ แดงสาย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายจิราธิป เครือแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ นิชาญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายนิธิกร วรโชติ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพศิกา กัลยาเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายภูมีร์ ศรีลำโกน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงติยากร ทุมมา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปย์วรา ตลาศาสตร์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายนพรัตน์ อุทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงอรปรียา หันตุลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ นิลจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ แย้มสรวล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ้นอินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายบริวัฒน์ นิมิตหมืนไวย์

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกรวรรณ บุญศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสิริโรจน์ เทพมณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี คมขำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนโชติ เชือหลง

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงชนากานต์ อุปฌาย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงวรรณิสา วิสีปส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงณัฐธิตา มาทิพย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงจารุพิชญา ศิริกิจ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชะนะธร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายฉัตรดนัย สุขนวลจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์พิทักษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายคมสันต์ ผาริโน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงจรัญญา ไชยสุนทร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายธนกร ไชยพร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ สุวรรณสุทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุชานาถ โนรี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุวรรณา พันชารี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงศิริประภา โพธิไข

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายภูริภัทร ทุมรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงชนิสรา สุทธิประภา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายณัฐพล บุตราช

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ประทุมวัน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายศราวุธ นันตะเคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายมนัสวินท์ ชัยศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงจิณห์จุฑา กล้าหาญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์สว่างจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ทองเฟอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงชนัญญา คำคูณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายเจษฎา สร้างพล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายภัทรภณ กิริยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายทักธรกร แสงสุด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงดวงฤทัย พรมชินวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงดวงหทัย พรมชินวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงรัตนศิกานต์ สุวิมล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คำพฤกษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวรัทยา แสงงาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีตะวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ ทวีลาภ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายกฤษฎา หนันสวาสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงจิรัชญา โพธาราม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

วุฒิศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงจรรยพร ตันตีบ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงอมิตา บุญปก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายอริญชัย สุยคำไฮ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายพัฒนกรานต์ เล็บขาว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายต้นนำ สิงหาเพ็ญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภัทรพล พนมทิพย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะคาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายตรีภูมิ มุทธเสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงลลิตภัทร สุวรรณคำวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงณัฐรักษ์ จินดา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงวริศรา ดวงตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายยศพัทธ์ สืบสิงห์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงฐิดาภา เผือนพังงา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา เนตรวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงพรญาณิ ศริสมภาร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายเกริยงไกร จันทร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๗
นางสาวกิติภา คำนวนดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๘
นายเกรียงศักดิ

์

หงษ์ลอยลม
๐๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๖๙
นางสาวขนิษฐา ถวิลไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๐
นางสาวขนิษฐา กุมภาษี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๑
นางสาวขวัญศิริ เรืองหิรัญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๒
นายจักรกฤษณ์ ศรีสินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๓
นายจักรินทร์ คูณศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๔
นายชัยมงคล ชมชารี

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๕
นายชาญชัย อ้นศรีวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๖
นายณัฏฐพล พัดสองชัน

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๗
นางสาวดวงใจ พนมจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๘
นายต่อพงศ์ เสนาวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๗๙
นายทักศิลป อินทรวิศิษฎ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๐
นายธนากร ธุทาแสน

๒๘/๐๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๑
นายธนากร บรรเทิงใจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๒
นายธนากร ถีระพุก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๓
นายธีรภัทร ศรีวงษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๔
นายธีรยุทธ ชมชารี

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๕
นางสาวธีรรัตน์ สีหาภักดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๖
นายธีระพงค์ เตจะสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๗
นายธีระพันธ์ จันแจ่ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๘
นายนพพล ธนาสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๘๙
นายนพรัตน์ โคตวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๐
นายนพรัตน์ พันธุศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๑
นางสาวนันทวรรณ อดกลัน

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๒
นางสาวนิตยา มูลพลงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๓
นางสาวปณัสม์สิรี อำทุ่งพงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๔
นายพนา พนมพงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๕
นายพรภิรมย์ ศรีฉายา

๑๓/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๖
นายพัฒนพงศ์ พนมกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๗
นายเมธิชัย ศรีสงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๘
นายยุวบูรณ์ บุญประคอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๗๙๙
นายราชันย์ พนมทิพย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๐
นางสาวรินรดา อิมมาก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๑
นายวรภูมิ ช้อนพิมาย

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๒
นายวสันต์ กำหอม

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๓
นายวีรยุทธ กุศลจิตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๔
นายไวทยา พลกัณฑ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๕
นางสาวศิรินภา วรราม

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๖
นางสาวศิรินภา สีกาขาว

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๗
นายศุภเกียรติ แสงคำคม

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๘
นายสันติ ไตยะมะณี

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๐๙
นายสิทธิพร สีหัวโทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๐
นายสิทธิศักดิ

์

แสงประทีป

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๑
นางสาวสุดารัตน์ เดชชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๒
นายสุรชัย มิรัตนไพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๓
นายอนุชา สิงห์เทพ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๔
นายอนุทักษ์ แก้วฝายนอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๕
นายอภินันท์ งามศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๖
นายอภิสิทธิ

์

งามศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๗
นายอภิสิทธิ

์

ก้อนฝาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๘
นางสาวแอมมา ชมบุตรศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายธีรภัทร สินสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายทักษิณ กัวเสถียร

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงอาภัสรา ศิริโสม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงตรีนภา วราหุล

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุวรรณี ชุมนุม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุวนันท์ มิตะมะ

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนขวัญเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายแก้วกล้า นาดี

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายรพีภัทร ลับโคกสูง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายศุภธร พวงจำปา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงนำฝน แสนสนอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงชาลิสา แก้วบุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอุ้มบุญ ไพรหลวง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงธัญสินี ประจันทร์ศรี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงปารมี ผดุงสันต์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงวรัญชนา ทิวาพัฒน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายพงศกร อาทิตย์ตัง

้

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายธนาพร พวงมาลัย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายดิษยา จินดา

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายสุทธิรักษ์ รักด่านกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายกีฑายุทธ เคนสุโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพัชรา มาตหนองจอก

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงธัญชนก อโนนาม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงศศินา กุลสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอรจิรา ธงศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายจักรภพ ขันทจำนงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกุลนิดา ไชยชารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงขนิษฐา กอธวัช

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุณิสา สารรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายอนุสรณ์ อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายจิรายุ สัตย์นัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มาตรวงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายภัทรวุฒิ จิตรจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงอรัญยพร หมุนลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายอัฐพงษ์พันธ์ ศรีสงคราม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสิรดนัย เรืองเหล็ก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิสิตวิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายณัฐพล พิมพ์ศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายจตุราม อัตภูมิ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงพรรณพัชร อาศัยรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุชานันท์ สืบแสน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงกีรติกา จันทะวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงวันวิสา นาเมืองรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงธันยพร วรรณดร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงจันทรศิริ สุทธิแสน

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐภัทร อาจอาริ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายวีระวัฒน์ ทิวาพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายวุฒิภัทร สาช่อฟา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายอนุชิต วราหุล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายพีรวัส อุไรรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธนาณุวัฒน์ วัฒนารม

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงปยนุช สงกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงชิดชนก ลีคำโหมง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายธีระวัฒน์ คุนาเลา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายวุฒิชัย วงศ์สม

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธีระพัทธ์ รัตนโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงปารีรัตน์ ปลายเนตร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงบงกชมาศ ไชยสลี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชนันธร เอกวงษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุชาดา พันทะวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงคุณัญญา กอผจญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงชลธิชา พรมวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายชุติพงศ์ เพ็งพารา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายณัฐภัทร ศรีเท่า

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงสุชาวดี ทิวาพัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงไอรยา มานะที

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอนุวัต ประเทียง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายชนาธิป นนทจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงสิริยา ทองประมูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายภาณุเดช คุณาเลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพงศ์สุธร ศรีบุกูล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงอัญชิสา นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงฑิฆัฆพร มาทฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงภาวิณี ออกประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายจักรี นิรมล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวิทวัส วารินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงกัญญานัฐ ศรีใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์เสละ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงภาณุมาศ พันธุ์ชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายนิติธร สุขเกษม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิจิตขจี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายอภิชัย ชนะภัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธานินทร์ คำพิทูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายพีรภัทร สดับพงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายอนันตชัย ไผ่โสภา

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ กุคำ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงอทิตญา สิงห์วุฒิ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา ยางเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงภูวนิดา เนตรถาวร

๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายชัชพงษ์ แปนดวงเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธนาคาร ต้นโศก

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายศักดิกร

์

ทำสินธุ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายปยราช ตุลากัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายธีรเทพ ตาเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไคร้ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายชาติกล้า จันทะพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายทิวาพล เวียงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายโภควินท์ ขัติยนนท์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ คำโคตรสูนย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงภัทรชิตา ติดลักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอธิชาติ พันธมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ พิมพิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุตาชา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เศษแสงศรี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายศุกลภัทร จันทภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายปรายตะวัน บุญกฤษ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ นาสมภักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สารเสวก

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกัลยาณี พินองรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงณัฐชยา พรมกันยา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอภัสสร สร้อยทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา ไพรสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวรรณชนะ จันทร์ดี

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุธาสินี นิยมไพรพฤกษ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสาวิกา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ เศษแสงศรี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงปฏิพร ศรสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

เอกวุฒิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสนอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายชาญยุทธ ทิพย์ประเสริฐ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงศรุตา แซ่ต่าง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุภิตา สารเสวก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงเกษมณี สะเทือนไพร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงภัคจีรา หลักทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายภูตะวัน สิทธิสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายธรากร สะหัสสา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายธินกร ฤาชาบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงทิพย์เกษร ยางศิลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรธิดา วุฒิจักร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายสุรวุฒิ สุกาวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกมลชนก อุตมะชะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวิโรจน์ ชะอำรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนากร เผ่าภูธร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายนวพล บุญกฤษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงบัว กลันประสม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองเดช

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายสิงห์ชัย ฤาชาบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภูรินท์ นาสมภักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายมงคลชัย อาจศัตรู

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธนา สมานมิตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายวรากร นาเมืองรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปวริศา ทิพย์ประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงวิภาดา แก้วตาแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา หาวรดิษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายเพลินศิริ ศรีสุระ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนัทสุดา สะหัสสา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงจรินรัตน์ จันทรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงอนุศรา อาตะกวด

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงสุชาดา พุทธสิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ด่านใน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงกุลริศา ทิพย์ประเสริฐ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงปยพร สารคาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายนรินทร์ ร่มเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายยงยุทธ์ ทิพย์ประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายนราวิชญ์ สุทธิไชยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงเพ็ชรชรัตน์ ทรงศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายเจษฎา ไสยศาสตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ เศษแสงศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายไพฑูรย์ ยางศิลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายศิรศักดิ

์

ธนะสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีษะเกษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายกฤตพร พิลาศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงกาญจนา สวนมะณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกฤษฎา จารุจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงพร้อม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ อนุมาตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธีรเดช อนุมาตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๔
นายอนุสรณ์ สร้อยทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุธิดา อนันตภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงกัลยณพ งอมสระคู

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธนธร เฟองนคร

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงธนันดา มาโยธา

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัณหาจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงศศิธร บูระพิน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงณีรนุช วุธศรี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายกฤษณกร ศิริเดชรัตนกุล

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายสุรดิษ อ่อนพุทธา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายปติภัทร ธรรมคง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายรวมบุญ กุกุดเรือ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอภิชาต มันตาพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีวิเศษ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงถิรดา โพธิจักร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา ปญญามี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงชนกเนตร การเกษ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงจิรภิญญา อาจอาริ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๓ เด็กหญิงณัฐวราวรรณ
หารี

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายพศิน ประทุมภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสาธิตา บุญมาถึง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ระกิติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายศุภกฤต วันชา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธนชาติ ไชยธงรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายขวัญชาติ ไชยลาภ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายพรนวชัย โคตรภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๑ เด็กหญิงจณิชญ์กามาศ
บุญศักดิเลิศ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงนงณภัทร ปตะฝาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายกรวิชญ์ ปญญามี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายธิติ สุริวาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๕ เด็กชายเพิมพูนเกียรติ

่

ศิลาวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสริตา ศรีสุวอ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายอัศม์เดช ระกิติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายธีระดนย์ พฤษกรรม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายปรีดา จัตวาภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายชัชพณ นันทะเสน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอาชวิน วิริยะผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงจรรยวรรธน์ สืบสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายกมลภพ ศิริเดชรัตนกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายชนกชล โคตุเคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายชัยทัศน์ มาหา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายภัทรวุฒิ ทบอุตสาหศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรพิทยา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงฐิตาพร บุตรพรม

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงขนิษฐา สุทธิไชยา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายธนพล เพ็ชรไทย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงนันทนา สังกะสี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายสมศักดิ

์

ดวงดี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงอลิตา ทองประมูล

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายนันทชัย บุบผาสังข์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกวี แวงแสน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกาญจนาพร พูลเพิม

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมินตรา ภูโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ พละมา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงกรรณิกา ผาแดง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เหนือคูเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายชนิลทร ภูมิเลิศ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงรุจิรา อุตสาหะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายทรงพล ทวีแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงจำป วรรณโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายชานน สุตตานนท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายชรินทร มหาสมิทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงชาลิสา สวัสดินาที

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงกรแก้ว รสสุนทร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงรัชนีกร ละคร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธนวรรธน์ ก๋าศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสิรินดา เจริญพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุ่มมาตย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงธีริศรา ปากวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ ปากวิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายพงศกร จรุงจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงวารุณี มหาหิงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงรจนา เนตรวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงรุ่งศิริพร พูลเพิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กุกอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงรุจิรา พลเมืองหล้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงธนพร เทือกสาย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ สุทนัง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายอำพล บุญเกิด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายสิริภพ สุธาวา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงทนิชา สวนดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงณัดทมาลี บุตรพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงรัตนาวดี ธานี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายอัษฎาภร อัศวภูมิ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงอรวรรยา จันทร์ถา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกนิษฐา บุตรเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงชนาพร คำมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงกาญจนา สุ่มมาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ สีแก่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายพีรภัทร เสลจุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายศุภกฤต บุดบัว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายทรัพย์ชัย ดีเรือก

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงจารุภา ธงเทียว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงนฤมล บุตรพรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนิตยา ภาละพล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงเพชรลดา บุตรพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงจินดารา มุกดาคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงบัวชมพู ศิริวารินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายอมรเทพ บุญเรือน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายภูวนัย ภูมิพะนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสรัลชนา บุตรพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายกฤษดา อนุชิตชาญชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มหาสมิทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปราณตะวัน โจโฉ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ถนอมสมบูรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสถิตย์ สุทธิประภา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงนันทนา ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายสัญญา พลเมืองหล้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงปนัดดา พิมพาลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายพีรพล เสลจุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอนุชา ยวนกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงธีริทธิพร สุดสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงฐิติมา ภาลพล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายเอกราช หอมโชติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายพิษณุ นาเมืองรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงชลิตา โลเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายญาณากร ศิริวรินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายอภิชิต เฉลิม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนากร ศาลาศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายอภิวัฒน์ จุ้ยชุมแสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๖
นายปยะ สิงหดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายจิระวัฒน์ พลูสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงคณัสนันท์ ทาศิลา

๒๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายสิทธิชัย บุญใหญ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายภนุสรณ์ เหมะโส

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายวันชัย กรมสิงห์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายสุรชาติ เหมะโส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายเตชวิน สิงห์สังถำ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายธีระชัย เถรวัตร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายจุลจักร พันธ์พินิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ

่

สุปญญาราม  

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงปริชาติ กงแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายพัชรพล พูลเพิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุวธิดา ด้วงประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงมาริสา กอชารี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงมินตา ประมูลมณี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงอุษามณี อุคราช

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงวนิดา เคนพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงอำพร วงค์อนุ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธีรพงษ์ สีนำเงิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายนพรักษ์ พูลเพิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายจิรยุทธ์ รูปหล่อ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายชลรติ ศรีเมืองเบ้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายชูวิทย์ สุขยิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายวีระพล บุสพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลาลัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงช่อเอือง

้

แสงวุธ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงชุติมา นามสง่า

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงสุริยนต์ เหล่าถาวร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงทิพวรรณ กระแสเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงภัทราวดี แก่นพรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา บุญขันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายเจษฎา นิลวัลย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

บำรุงพานิชย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายชิงนำชัย เหลารัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ผม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

อุปชฌาย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ลานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ วันชา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ฐานบำรุง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงลลิตา เกตุวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงวิสา ไชยนต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายณัฐกานต์ รัตนภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายธนวิชญ์ ราชรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายธนัทภัทร ทูลธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จริงสุระ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงจรัญญา บุญนนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุนทรวัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงทานตะวัน ปาลสาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงวนัชพร ศรีสุโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอัญชิสา ตลอดแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายนันทวัฒน์ นุ่นนาแซง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วคำลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายวีระชน สว่างวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ชินคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงชลธิชา ไกรยสินธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงตระการตา ภักดีวุฒิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงณัฐชา ผ่องแผ้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงพรชิตา สุทธิประภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงพรพิพัตร พรมวิจิตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงภควดี ปอมอุ่นเรือน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงมัธนา ดวงปฏิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ วิวรรณรัมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา เปไสล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอรนลิน เมืองแสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายไกรวิชญ์ สงเคราะห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายภัทรพล สุดโธ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

สุรารักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงศศิธร มาโยธา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงอทิตยา ฮุยสุสดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายกิตติชัย ทอดภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กอบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายนรบดี ไชยนต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนิรุจน์ สิงห์ชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายปติศักดิ

์

ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ สรรพวุธ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายรพีพัฒน์ สวัสดินะที

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายศรายุธ บุญเรือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีหานนท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาเรืองโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงทิพเทวา หาจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงธณัฐดา ไชยมัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงปรีญาพร หัสดร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงอโณทัย ไกรยะเดช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอารี เศษแสงศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายฐิตินัย กลางบุรัมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

หอมพนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายธนธรณ์ โพธิใต้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายนัฐภูมิ วิเศษสุนทร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นามเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายพิสิทธิ

์

เล็กยิม

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายรุ่งสุริยา กอห้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายศิวพงษ์ ปองศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญจรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันละวัตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงชยุดา ไชยธงรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงธนัญภัสร์ ทรงเครือง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ยานุพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงภัชรธิดา สุวรรณเรืองศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงภัทร์ธิดา โพธิจักร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงศิริโสภา อ้วนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิริสา เสลจุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอินธิรา ศรีสุระ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายกิติพงษ์ เกตุชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายเควินกันตวีร์ เฟรเดอร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายธาราธร ชาวสวนมุ่งเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายพิชิต ชมภูโภชน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายพิชิตชัย ปราบภัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายภานุสรณ์ บูระวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายรัฐรวี เย็นวัฒนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายวัชรพงษ์ บุตมะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงจารุวรรณ นรแสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงแพรธารา สุทธสิงห์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายเดชบดินทร์ มาโยธา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายตะวัน วงค์จำปา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายภูวดล อิติชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายวินัย สารุณา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาเมืองรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายอัฐวุธ สุระเกษ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์โฉม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงนภัสพร แนบชิตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงนิจวิภา นามบุญลือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงบุษกร ไชยคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงกล้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุภาพร บูรณะกิติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายเจษฎา ริยะสาร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายเจษฏา วงษ์สุโท

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายหัสดิน อินทร์เสนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงประภาสิริ คำพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงพรทิวา สิงห์เสนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงยุพา อายุพัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงวันวิสา พุทธสาร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายขวัญศรัณย์ อุ่นเจือ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายฐารัฐ มาลัยเถาว์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายธัญชนิต นาเมืองรักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายพชร หว่างแสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายภานุพงศ์ คำแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายวีรโรจน์ บูระวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสิรดนัย สุขเอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ โสภาพล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงชนันต์ญาต์ อายุพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงณฐพร กำหอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงธนาพร บัวนาค

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัวสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงนาเดีย ศิริอัฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงวรัญชนา จัตวาภักดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวิศรุตา อุส่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายธนวรรธน์ ประชุมศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายธีรนนท์ วันชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายภัคพล บุ่งอุทุม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายวรวุธ โคตรนาแพง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายอภิสิทธิพงษ์ ภูนาโคก

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพัชราพร จิตรเอือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงศตายุ ไชยวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอัยดา แสวงสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายภานุพงศ์ วารินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงนำฟา มานิตยกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงเนตรชนก พลมนตรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงนฤมล วิกล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร บุตรพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงวณิตศรา จอกทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายกิติภู แสงทวี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายอนุชา ปองสีดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายวรภาส ชุมปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ประทุมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายศักดิสดา

์

โคประโคน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายฉัตรชัย เคนเมืองไพร

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายธนพล สุทธิประภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายภูริรัฐ เชษฐสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงธนพรรณ รุ่งวิสัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงจุฑามาศ วิริยะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัฐริตา อะโนนาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงปวีณา กออำไพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงนันทพร ไอคอนรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธงมงคล ไสยศาสตร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนัยน์ปพร กลางวิชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ มัดหา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายสิรภพ อึงประเสริฐ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายดนุสรณ์ วรรณดร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ประทาน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงศิรประภา สุธาวา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงอาธิติยา มาตวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงกิตตินันท์ อุประไมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายจตุพล โพธิสิงห์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายศุธวิชญ์ ขันธวุธ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ ผางจันทะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ สิงห์สีโว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงเจริญญา จันทรบุตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงอารยา วิริยะสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงสุประวีณ์ จินดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงบัณฑิตา โนนคำพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายอัครชัย การีรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงจูลญาดา แสงเมือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงรสริน แสงทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงชลธร แก้วโกชุม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงภัคนภัสส์ เย็นวัฒนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๒ เด็กหญิงสมปรารถนา
บริบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงเกศราพร พืนผา

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงสุธิดา พิศพาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายรณกร พลเยียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอภิลักษณ์ วงสุโท

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสาธินี นุ่นนาแซง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ เหมรา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอภิลักษณ์ กลินใบ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายพลวัฒน์ ผลพิบูลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงธนพร รัตนศิระประภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายธัญกร ไกรสิทธฺ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสหวัสส์ ทิพโกมุท

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายปฏิวัฒน์ ศรีจุลฮาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๕
นายพิริยะ บุตรพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๖
นางสาววัชลิน สิงห์สังถำ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๗
นางสาวปรารถนา นารถบำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๘
นายพงศธร เหล่าขยอน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๑๙
นางสาวปยนันท์ มิทรานนท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๐
นายอัมรินทร์ จินดา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๑
นางสาววัชรีญาภรณ์ นิรมิตรสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๒
นายธีรภัทร์ ศรีบุษย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๓
นางสาวธิดารัตน์ สวัสดินาที

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๔
นายเจษฎาวุฒิ อาทิตย์ตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๕
นางสาวอรวรรณ วุ่นดอนไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ไกรยสินธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายวิทยา ศิริโส

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ โคตรุชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายไกรพล น้อยศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายจิระพงศ์ วิระษร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายเจษฎา เวียงสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายชัยมงคล มูลศรีแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายธีรภัทร จันทพงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงพานิชย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์วงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีพุทธา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา พระฤาชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงชุติมา กองกะมุด

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงปรารถนา ขินหนองจอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายเจษฎากร ทูลธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายชานนท์ พูลเพิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายเชิดชัย สีคราม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายนันทชัย สารบรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณัฐนรี กลางบุรัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงธัญภรณ์ พิมพิลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงธิติมา สวาสดิวงค์

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงนิภาวรรณ มหาเสนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงวรรณภา วัฒนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายบวรเดช โสภักดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ คงศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพรรณกร สรภูมิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขฤกษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายรณชัย นันทวงษ์สา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายสุรชัย ไชยดำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายอัศวิน วัลกลางชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงพัชรี ชาลีเปรียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงภาณัฐนิศา สว่างวงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงสิริขวัญ ธรรมิกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงสุพรรษา นาเมืองรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเพ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายธีรกฤต อิสระเสนีย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายธีรภัทร แก้วสอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายบัณฑัต วินทะชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายปฏิพล ดลสถิตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายวัชรพล มีศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

นันสถิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายใหม่นคร วิกล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอดิเรก ศรีชมภู

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสมศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงเกวลิน วงษ์สินธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงประทานพร สุรณรงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงเพชรรัชดา สมวิลัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร พรรคพล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายเฉลิมพันธ์ วรวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ นาเมืองรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายสนธยา ชาวปา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงปวีณา ศรีบุษย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายพงศธร สระสม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายอนุชา บุตมะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงยุภารัตน์ อุ่นผ่อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงทัศวรรณ เพชรหงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ มาบาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงสุริพร สุขหนองหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธีรภัทร วังพิมูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๕
นางสาวณัฎฐธิดา แชกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จำศูนย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๗
นางสาวพลอยไพลิน มาตร์อินภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๘
นายศรายุทธ ธรรมโชติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๘๙
นางสาวสุนันทา โภคา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๐
นางสาวประภาพร ภู่สุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๑
นางสาววารุณี ปองสีดา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๒
นายสธน แย้มสรวล

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๓
นางสาวสุกัลยา ศรีชมชืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายพีระพัฒน์ เชาว์จันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ อุปแก้ว

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายชโนทัย เชาว์จันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงวรมล สอนจันทร์

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เย็นเกษม ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๓๙๙ เด็กหญิงพิลายลักษณ์
น้อยใย

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงจิราพัชร เววิไชโย

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีง่อง บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทานะเวช
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายนัธนพล ยาพา

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธีรภัทร สระศรีโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐพล สวัสดี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ ตาชัยภูมิ

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงชนัญพร หวังไรกลาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายชินธัช มูลมณี

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐชัย เงาะสนาม

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายชวลิต อาจเสน

๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงปาริตา ศิริเวช

๑๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงชนิกา แสนสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงพรประภา นามไพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงสุชญา มาตย์วิเศษ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายจักรพล เมืองศรี

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายศุภนัฐ มูลทองสุข

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว บึงพระลานชัย  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงนันท์นลิน เกตุมาลา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายจิตทรา ธราวุธ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุ่มมาตย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีอุทธา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีสุยงค์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกัญญานัฐ ประกอบกุล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวิชัยวัตน์ บุรำสูงเนิน

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายนภัทร พลสีหา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงจันทร์นภา พิลาจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงวิภาดา วิเชียรศรี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมมงคล

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงปภาวี อนันทวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายสุริยา ไชยกาศ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายพงค์ปณต รูปสูง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายชัยนันท์ ปญญาใส

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงอริสรา อัครจักร

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ หลานวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงญาริศา คำผาง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงศรัณยา หาระสุข

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงพัชราภา พันชมภู

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงกนกพร บรรยงค์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวนิดา คงเมือง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงลักษิกา สาไชยันต์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายธนกฤต สิทธิสวนจิก

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ หงษ์อินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายก้องภพ รักษาก้านตง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายอัศนี พิลมแรต

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงพลอยวรีย์ อรัญมิตร

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงจารุพิชญา นุศาสตร์เลิศ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงอธิชา รอดนิมิตร

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงชาลิสา โคตรเพ็ชร์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงไอลดา วันทูล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงอัญวิสาข์ ขานนำคำ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงวณิชญา วิเชียรศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีเวียง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงสุวีภัทร วงษ์พิทักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดิผล

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายณัฐกรณ์ ลาวัลย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายพุทธินันท์ พันทะกัน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงจิรประภา ทับอุดม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงโสรยา ศรีสงคราม

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายนราธร สิงห์สนัน

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายภัทรพล อุดมฉวี

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขเครือ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธีรภัทร อุตมะ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายวชิรวิทย์ เตโช

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงวัณวิสา ภาระไฟ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงธนัชชา ศิริราช

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงศุภสรา ไกรยะสา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ แฝงโพนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายชิณพัฒน์ พรมโสภา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงสายสวรรค์ สวัสดิผล

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายสราวุฒิ รักซือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงสายธาร วงทานี

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเจษฎาพร อรรคศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายสราวุฒิ มันคง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายเนติพงษ์ ศรีสวนจิก

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายจักรพรรณ หลงคำรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงรวงข้าว จันทะวงษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายวิรัตน์ มีสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายณภัทร สงวนพฤกษ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายชลวัฒน์ ปจจะเน

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายธนากร ชารีผาย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายวัฒนะ บุญเปรียว

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีสวนจิก

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ สาเกตนคร  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายภูวเดช ธาตุทำเล

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายศรันย์ แสงทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายทยากร สมหวัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายอาทิตย์ เกตุภูวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายทักษ์ดนัย กุลสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ชำนะหาญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ อัตวิชา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงปภัสสร สารสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงณัฐนรี พูลเพิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอรนิภา กัญญาวุฒิ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงจณาวดี ถาจอมคำ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา กุลสุวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงเบญจมาศ เตยสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายพัสกร สวัสดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงประภัสสร อัศวภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ สอนคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายภูรินทร์ วัดแพนลำ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ทอง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายกีรติกร พลเยียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงธนะรัตน์ พิษสุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศตพร เสาแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงมัชฌิมา สมบุญศรี

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงอรุณรัตน์ เหล่ากกโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายรมย์รวิน เสาร่อน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงพีรญาณ์ กาทาสี

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงปวิตรา ลาหลายเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายอดิศร พลเยียม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพรเทพ เจริญทัศน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายสิรภัทร สุภาพักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนฤสรณ์ ชำนาญเขา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายธนวุฒิ เพชร์อัยรา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายอภิเดช ทับผา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงนภัสกร ชำนาญเถือน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุนิษา สัตยาคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงพรไพลิน เจริญพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงพัชราภา วันจงคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงปภาวรินย์ เฟองอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนสง่า

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงเกตุศรินทร์ มงคลเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงนภัสสร สิงหาอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงจิดาภา คนเพียร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงรัชดาพร ศรีเข้ม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงศรัญรัตน์ แก้วงาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายเปรมทัต ทองชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายธีระภัทร ยศทะราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงฐิติมา จันทะไทย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายอาร์ซีซี สาหะตี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายพิชุตม์ ลาหลายเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เยอส่อ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายภาคภูมิ รัตนัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงธิดา รัตนัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายธนวัต วิชัยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายวรวุฒิ พรมเกต

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายวรวิทย์ พรมเกต

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายวิษณุ รันอรัญ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงณภัตร วิชัยศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายภูมินทร์ สิงหาอาจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงสิราวรรณ เนานวล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงปนัดดา บุตตะวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายปรีชา รัตนวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอารีลักษณ์ อัตโถ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงบุญยวีณ์ วิชัยศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงภัณธิฑรา แสนสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายวีระชน แพงน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายธีรภัทร แพงดวงแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงภัทราพร สิงห์สอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โยชะนา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงปาล์มมี

่

นิลแสงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายศุภวิชญ์ สาโนนสูง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โพธิวัน

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายเกือกูล

้

โพธิวัน

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงปาริชาติ ประสาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงสุชาดา วิชัยศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายเจตนพัทธ์ ไชยกันยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทับสีแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงธนาพร เสียงกันยา

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงปวีณา นามษร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงรัตนา โพธิชัย

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงอชิรญา สารบรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๐
นางสาวอัมราพร ไชยนนท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๑
นายณัฐพงศ์ ชินหงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายภัทรพล นครไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๓
นางสาวกัญญาณัฐ แพ่งสองคร

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๔
นางสาวเจสิตา ฐานโอภาส

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๕
นางสาวชนากานต์ ไพรสาลี

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๖
นางสาวยุพารัตน์ ชินนะหง

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๗
นางสาววิชิดา น้อยกลัด

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๘
นางสาวอุษา กองแซง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๖๙
นายสิริกร ไผ่โสภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๐
นางสาวจิฬาภรณ์ แสนทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๒
นางสาวจิรัชยา เหลียวสูง

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๓
นายอภิวัฒน์ บัวทองจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๔
นายยุธฒิชัย วันสีหา

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๕
นายไพรวัลย์ สมภูงา

๑๕/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๖
นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๗
นางสาวกวินลดา ปากวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๘
นางสาวสาวิณี ต้นศรีนนท์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๗๙
นายสาทิตย์ แร่ทอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๐
นายวิทยา เนตรโสภา

๒๗/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๑
นายยุทธนา ห้องแซง

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๒
นางกมลวรรณ ชอบบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๓
นายกมลเพชร กลางประพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนผานำทิพย์วิทยา ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายพีรทัต จันทคัต

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแก้วประชาสรรค์

์

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงณัฐติกานต์ ศรีพลรส

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแก้วประชาสรรค์

์

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน พากเพียร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแก้วประชาสรรค์

์

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา ไพรจันดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแก้วประชาสรรค์

์

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายรัฐนันท์ หาระโคตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแก้วประชาสรรค์

์

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสิทธิโชค สาเข้ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภานุเดช ยุบลแมน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงวิจิตรา นิลธรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภูริภัทร ภู่มาก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายนภดล ผ่องบัวเผือน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา เพ็ชรฟก

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายจิตรกร อาทิตย์ตัง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงประภัสสร สวัสดินะที

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงชนิตา ประทุมทิพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงสิรภัทร บุญประคำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงพิชญธิดา นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนัจญวา สุโสะ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงเกศิณี สวัสดินะที

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายศุภชัย เจนทาง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดินะที

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ใจมนต์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิมลนาฏ คำไพรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายกฤษณะ นามทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงวิภาดา วันกลางชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายยศกร เคียงไธสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชฎาพร ประจง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงณัชชา นามทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายชิดชัย อังคะรุด

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จันทร์แหยม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายบุญฤทธ ิ

์

มณีศรี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายชาญชัย อายุสม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบัวคำ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายฐาปนพงษ์ ศรีชัย

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายปรเมศ ตรีกุล

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายณัฐพล ตรีกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายกนกพงค์ ดอนลาดลี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายภาวิน บุญสินชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายปภังกร หงษ์ฟอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ผลาเหิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ประชามิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายฉลองชัย ศุภศร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างปลูก

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายภานุ ประชานอก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายโกสิณ บิลชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายรังสรรค์ แสนโบราณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ประดิษฐบุญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายชาญณรงค์ บุบผาโชติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ชูศรีเภท

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงอาภัสรา บุตรนาแพง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ผกาผล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายสุเมธ สืบสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงภัณฑิรา พัฒนโชติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ปาศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายกฤติธี พละเสน

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายธเนศ คำบุญเหลือ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายบดินทร์ เกือจรูญ

้

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายพลวัต พลแก้วเกษ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายสิรภพ แดนกาไสย

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ โนนวงษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงฐิติพร พวงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงณิชา โนนวงษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงธันยานุช หรเพลิด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงปนัดดา ไชยสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงภูริชญา จำปาบัว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงสุวรรณี ทองจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงอนัญญา โนนคำแพง

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายธนโชติ ณะวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงสมฤทัย พรหมอินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงวราศินี ศรีสุยงค์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายไกรวิทย์ สร้อยนาแพง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายเฉลิมชัย กาสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายศักดาเทพ นันทดิลก

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วกาหลง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงจิญาณิน โพธิชัยใหญ่

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจันทลักษ์ ทิพชรา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงฐิติมา มลฑล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายปยะ ระคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายวาชิต คำโพนรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงกริษฐา โพธิชัยแสน

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงชนันภรณ์ เอียมหนู

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงชาริณี อินราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงปาณิศา แก้วอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงพัชสรา โนนขันแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงภัณฑิลา มีวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงสุภาพร บุบผารัก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายกัณฐพันธ์ อึงสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงปริศนา พิมบูรณ์

๓๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายเศกหาญ สาริพันธ์

๕/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีพงษ์ชู

๒๙/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายพรชัย ชืนชม

่

๗/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงห์ภักดี
๑๔/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายธนกร จันทะโยชน์

๒/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ วรพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายดนุชา แก้วดี

๒๙/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสุขิตา แคว้นครฉิม

๒๖/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงสุวิชาดา สว่างวงค์

๒๘/๖/๒๕๕๒
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กุลฉวะ ๗/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายศุกลวัตร สุขโข

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไวฉลาด

๒๐/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยวารี

๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงฐิติยา กองแก้ว

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงนันทิดา ยศบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงอรอุมา อ่อนพุทธา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายกฤษฎา แซ่ตัง

้

๑๘/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายธันวา ศิริสาร

๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายธีรเกียรติ บุตมะ

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายณัชชนม์ ทองจันทร์ ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายรภีวิทย์ จิตรค้า ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงยลดา สงวนดี ๗/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงธนภรณ์ แสงสุริ

๑๑/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ จันทพจน์ ๕/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงวิภาดา วรสาร

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายอรรถภูมิ สายรัตน์

๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายไตรภพ กาญวิจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายณภัทร อสุรพงศ์

๑๒/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายศิรศักดิ

์

สงเคราะห์ ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายนิลพัฒน์ ถึงแสง

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงศุภาภรณ์ หวายฤทธิ

์

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอธิวัฒน์ ขอมเดช ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงปรีญา พรมชาติ

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงชญานิศว์ ชมระกา

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงวิภามาศ เยือใย

่

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายณัฐพล บุญบำรุง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๙ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา ขวาวกุดแข้

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสมิตา ทองจิตร

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงณัฐวดี สารเนตร ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงวรัญญา แก้วสิมมา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงนิภาพร ชามะลิ

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายจิตรทิวัส สิงหาเทพ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงพลอยสิริ ทวีศักดิ

์

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมบุตร

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายศิรพัทร์ ประวัติศรี ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยุสนอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงวิศนี มุณีชัย

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงธวัลกร สมผล

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงขนิษฐา ประทุมดวง

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงปภาวี ไชยยา ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายภูวดิท ภูวภาณุสิริ

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายปวรุตน์ ทองไชย ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เฮียงโหน่ง ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายธนภัทร ถัวอรัญ

่

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอรปรีญา พสิษฐ์ฐาณัฐฎ์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายขจรยศ เกกาฤทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ บริสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายนันทกร แย้มหมืนไวย์

่

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงศุภาวรรณ ชุมภูแสง

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงดวงพร เพิมผล

่

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงจิดาภา กุลาเพ็ญ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกุลจิรา ชุมภูแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกนกพร กอดทอง

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงสมพร บุญช่วย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาหลายเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงอัจฉราพร ใต้วารินทร์

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายจิราวัฒน์ ทุมมีเกตุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก้วตาเสน ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายยศกร พลศรีเมือง

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา นาดี

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงพรทิพา ชุมภูแสง

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงสุนีย์ หวานเสร็จ

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงสุภาพร อุ่นเพ็ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงพิยะดา ชมศรีฉัน ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงบุญญานุช ใจภักดี

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายนนท์ปวิธ พุทนา

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายปรีชา พรมชาติ

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายธนากร ริเริม

่

๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ แถลงกลาง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายไชยพงษ์ ไชยปดถา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ถานะวะโร

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงพรทิพา มณีจักร

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายกันตพงษ์ สองเมือง

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงศศิธร ชมศรีฉันท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายวิสุทธิ

์

อาจวิชัย
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงนัจยมีร์

่

ซาริฟ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายภัทรพีร์ คำผง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายพงศธร นาใจรีบ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายกิตติกร นาใจรีบ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายนิวัฒน์ วิริยะขันติกุล

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายภาณุพงศ์ วงค์อามาตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ มะลา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงสุตาภัทร สีเข้ม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายณัฐพล ชาวสำราญ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายกิตติพงษ์ เหล่าดี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายศรัณย์ ใค่นุ่นนา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายสุรกิตติ

์

ม่วงนิกร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายอรรถพล พันคำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายศิริพงศ์ หอมกลิน

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงนิศากร สิงห์บุตรา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เชษฐสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายวรโชติ ขวัญศรัทธา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายถิรศักดิ

์

ตรีเมฆ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายอิศวภูมิ วรบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายชายแดน มละปดที

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายประวันวิทย์ ภูสะอาด

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงอารยา เรียงทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ประวรรณากร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงพรธิตา พลาด

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายศรธิชัย เครือหอม

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายภูริณัฐ ประดับเภช

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายราชวัลลภ เยือจันทร์

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ พัดบุผา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๓ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

มหาวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงนันย์ชนก สารุณา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองกวาว

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงสุนิษา นกโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงสุจิรา บึงใส

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงทิวาลักษณ์ คากลาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงชนาภา เถาว์ชาลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายสุธิชัย พรมจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงปยนุช กาดกอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงวิภาวณี อุ่นแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายเจษฎา ศักดามินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายพิพัฒน์ธพงษ์ รักษานาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีเกือกลิน

้ ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายคริสต์มาส ตาลไธสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายวิทยา คำพวง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายกฤติธี จันทร์ทรา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงอภิญญา จูมเปา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๐
นางสาวจิตรลดา นาพงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พลเยียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงลลิตา บูรณะกิติ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพุธยา งอเหงียน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายพรชัย เนตรทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ มหาวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงมณีวรรณ สุมลต์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ ไชยเสนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ นกโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงอังสนา สาเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายวันจักรี ไชยเกษร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเกสรา สายมายา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายฐานศิริ ต้องเดช

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายฐานวุฒิ ต้องเดช

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ประวิติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงสุดาภรณ์ โพธิทอง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงปรีดาพร พันธ์คูณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอารียา ดีสีแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มุดผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายปฏิภาค นาคเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายเจษฎา ทุมสุด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายแผ่นดิน ศรีพลัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์ศาสตร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา สิทธิยศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายวิชญ์ภาส เฉิดฉิมพลี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงนุชจิรา วรรณโอ๋

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปดชาชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอนงค์นาฏ ผ่องสันเทียะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทรลือ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงรัตน์มณี แสนศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงนิรชา ภูชะโงก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงมธุริน จันธวัช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงรักษิณา มีนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงจันทกานต์ แวดไชยสงค์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ รักษานาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงอริสา คงตรง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายจักรี เทพขาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายปริภัทร ปจเวก

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายภูวดล ผลกฤษณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายรัตนชัย พรมกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ภูอาลัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายสุพจน์ ปองตี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายอรรฉริย เถือนกวา

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงทานตะวัน ระวิสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงปณณิกา มันผดุง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงปาณิศา กุณราช

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงพรธิภา โพยนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงมะปราง อาดวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงรจรินทร์ ดาเลิศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายกษมา หมืนลือ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายธนโชติ สินโฉมงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายภากร นามบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายสุรชัย สาระบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลหาญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงชุติมา อรรคเหลือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงมณฑา ชัยฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงวีรวรรณ คชฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงแววดาว ดุลชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงสุวิตรา โสรส

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายฉัตริน ภูเต้าน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธนาเวทย์ บุญทองเถิง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุปกรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายมนัส เสริฐวาสนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายวสุพล ทัศนศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายวาณิช อาดคำพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายอรรถวุฒิ หงส์พันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงชุติมา แสงสาลี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงทิวารี ท้าวบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงธัญญาพร คุนาเลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงปฏิพร ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงภัทรภร พาโยยัด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงมณีวรรณ บุญพรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงสลัลพร วิระศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายเศกสิทธิ

์

พวงมัชฌิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชืนชมเชาว์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงปริญญา อ่างสุพรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ วรวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงภานดา จันทะเจียง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงสุธิมา ขวัญศรัทธา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงสุริตา อุดรไสว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอภิรดี โทเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายธนายุทธ สิทธิศาสตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงมณฑณี จ่าทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายกิตติพงศ์ เมืองพลงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายภูริณัฐ โพธิศาลาแสง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงเสาวรส ลุนละวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลุนละวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงวันตะนา ปราสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงศศิธร ต้องเดช

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายตะวัน สุขประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงศุจินทรา ผิวศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงจรัสรวี ภูอาราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายเจนวิทย์ เณรคล้าย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงพลอย สุทธวา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงสุชาดา เกตุโส

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายกฤษฏา ไชยสุระ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายพิเชษฐ์ รักษาโสม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงณัฐฑริกา กำมันตะคุณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายสุรภัทร รักสกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงกชกร จันทะแพน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยวิเศษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรีไทยสงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงอำนวย พานสิงห์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอรปรียา สุรนิตย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายภูวดล บุตรพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงพลอยแสง อนันตภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายชุติเทพ ทองวันดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๗
นายธนากร วงษ์ศรีษะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงพลอยมณี อุบลรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา คำอาษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายธนะรัชต์ หินชัยศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงวิชชุลดา เหลืองอร่าม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๒
นายเสถียรอาจ สุ่มมาตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๓
นางสาวอังคนางค์ ทศไชย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๔
นายไวยวิทย์ กองคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๕
นางสาวกัลยา แนวถาวร

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๖
นางสาวจินตพร แสงจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๗
นางสาวปนัดดา ศิริภักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๘
นางสาวศินธยา ตุปนนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๑๙
นางสาวพวงผกา ผิวทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๐
นางสาวรัตมณี หินชัยศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๑
นายธวัชชัย ยิงทรัพย์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๒
นายณัฐพงษ์ บุญช่วย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๓
นายมงคล อรัญพงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๔
นายธีรภัทร สุรมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๕
นายวิเศษ มาตย์วิเศษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๖
นายอาทิตย์ งอเหงียน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๗
นางสาวนวพร มาตลาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๘
นางสาวนงนภัทร สุ่มมาตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๒๙
นางสาวมาริณี ชากัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๐
นายภาานุพงษ์ ฤาชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๑
นางสาวฐิติยา สร้อยโสภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๒
นางสาวนวลนภา ใจตรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๓
นางสาวสุธาศิณี สมบัติหอม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๔
นางสาวระพีพร ณดาฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๕
นางสาวปยธิดา เกาะประเสริฐ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๖
นายสหัสชัย แวงชัยภูมิ

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๗
นางสาวอัญชนา จันธวัช

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๘
นายศรัญยู ชาเทพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๓๙
นางสาวปยธิดา ไสยกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๐
นายอภิสิทธิ

์

ศรีรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๑
นางสาวสุภัชชา พินิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๒
นายอนันตชัย ลาวัลย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๓
นายเกษฏา ปนโสภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วิมลนิวาส  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๔
นายสุทัศน์ ลือจันดา

๑๓/๓/๒๕๒๕
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๕
นางสาวกัลญาพร หัวโนนม่วง ๒/๕/๒๕๒๙ กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๖
นายทวี สือเรือง

่

๑๐/๒/๒๕๑๐ กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๗
นางบรรเพ็ญ สือเรือง

่

๒/๘/๒๕๑๓ กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๘
นางพรทิพย์ พลมัน

่

๑๔/๗/๒๕๑๔
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๔๙
นายคันธาวัฒน์ พลมัน

่

๑๕/๕/๒๕๔๕
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๖ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายกฤตภาส พลมัน

่

๑๓/๖/๒๕๕๑
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๑
นางสาวสวาสดิ

์

เมืองแวง
๒๘/๙/๒๕๑๐

กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๒
นายบุญตา พลขันธ์

๒๓/๘/๒๕๐๕
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๓
นางสาวอำพร ทวีแสง

๓/๑๑/๒๕๑๘
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๔
นางสาวลำเพียร เมฆกุดฉิม

๒/๗๙/๒๕๓๘
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๕
นายศุขวัฒน์ ลมวิชัย

๒๓/๙/๒๕๓๕
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๖
นางสาวรัชนก ศรีคลัง

๒๘/๔/๒๕๔๒
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๗
นายศิวกร จันทะคะมุด

๒๙/๔/๒๕๔๕
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๘
นางสาวสวาด พลกล้า

๒๗/๑/๒๕๒๖
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๕๙
นางวารี ทิพฤาชา

๓/๑๑/๒๕๑๘
กศน.อำเภอหนองพอก ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายกตัญู เกือหนองขุ่น

้

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายจักรรินทร์ เริญไธสง ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บูระณะกิจติ

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายตะวัน มณีโชติ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายเตชิต จันทะคะมุด

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายพิชัยยุทธ อาจศัตรู

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายอนาวิล ดาวสกุล ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายศักดิดา

์

ศรีเพ็ง
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงคริษฐา ชาญเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงพรทิพา หนองขุ่นสาร ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงวริศรา เพ็งนาม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงสุรดี มูลวรรณ์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงอนันตญา บุญคา

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงอัครมณี ลาดหนองขุ่น

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงมลฤดี จันทร์โคตร ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกัลยกร วงค์อนุ

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายธราเทพ โพธิภา

์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทคราม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายจิรเดช วะลัยใจ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงวิชญาดา ภูยืด

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวิภาดา เพ็งงาม

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายชนกานต์ หนองขุ่นสาร

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายสุรชัย วันภูงา

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายพงษ์เทพ รูปเหลียม

่

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัฐกร พงษ์ประยูร ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๗ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงวารุณี หนองขุ่นสาร

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงปานวาด คงประทีป

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงพัชริดา ไชยปตถา

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงอรปรียา มาศวรรณา

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงชนาพร โคตรจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธัชชัย นาเมืองจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธีระวัฒน์ นาคำแยก ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงรัตนา นนท์พละ

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงกนิษฐา กุลวรรณ์

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงประภาพร คำจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายนัทพงษ์ มีโพธิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงเนตรนภา บุญปก

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภาผล

๓๐/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายวัชรพงศ์ ชายสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธันวา สอนเสนา

๐๔/๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุกรทอง

๒๐/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ สอนคำเฝอย

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยเภา

๑๘/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายณัฐพล คำหงษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายศตคุณ พันธ์สุริทร์ ๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา อาศัยสงฆ์

๓๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงธนสุกานญ์ บูรณะกิติ ๒๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงฟาใส จันทะโยธา

๑๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงนิชานันท์ ทองเฟอง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงธัญสุดา สรวยแสง

๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๐
นางปุณณดา บูรณกิติ

๒๗/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๑
นางสาวนุชจรี เนินแสง

๑๐/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงเกวลิน สีกกโพธิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เมฆมี

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายชลันธร แสงภักดี ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายธนดล เสนาะจง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงศุภาษร ลบุดดา ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงกนกพร เรืองชิต

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงกนิษฐา เกตุมาชม

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัลยา เกกาดทร์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๘ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายจิตธิชัย เหมรา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธนศักดิ

์

แสงโสรัตน์
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายอิธิพล สานุช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายประพัฒน์ แสงสว่าง

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๔ เด็กหญิงเบญจกัลยาณี
วันสีหา

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสัฑธา นามศรี ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน พิมพ์อินทร์

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายธนกร ราชรี

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงปสุทา ราชรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๐
นางสุรินทร อันทะปญญา

๘/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๑
นายวัชระ พองจำปา ๗/๑/๒๕๑๘ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๒
นายพิชิต ปราณีจิตร

๓๐/๔/๒๕๑๕
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๓
นางสาวมยุรี วาริทร์

๑๒/๙/๒๕๑๔
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๔
นางสุวคนธ์ บัวใหญ่รักษา

๓/๑๐/๒๕๑๑
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวเสาวณี อุยะเอก

๒๘/๔/๒๕๒๗
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๖
นางพรพิทักษ์ เครือแตง

๑๙/๒/๒๕๑๕
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงกันติยา อาจวิไชย

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายวิพาดา ธุรรชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายชยกร ศรืษาพันธุ์

่

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายธรรมนิตย์ กอหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายประธาน ทวีผล

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงเพชรลดา ภูมิฐาน

๒๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอัญฐิกา กระมล

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงกัลยาพรรณ คำอำ

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงลลิตา พันโสม

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงจิรนันทร์ คันรภูมิ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงณัฐริตา มหาวงค์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงวริษา วารีไสย์

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายปริญญา บุญคำชู ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงเพชรลดา เรียงจอหอ

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงณัฐยาน์ ด่านพิมาย

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงพรพิมล โหมมาลา

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายองศา ปองแสง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปวีณ์สุดา บุญศรี

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๙ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายตะวัน ประนมศรี

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวริศรา อุทัยทะวัง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงญัฐธิดา จันทร์นา

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ พลเยียม

่

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงจืราภรณ์ มาโยธา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ทานะเวช

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงมินตรา ใจบุญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายธนพล วรรณโส

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายญาณพัฒน์ ชนะวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๔
นายธัชชัย เขียวฐอุ่น

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๕
นายมงคล ณะหนองหาร ๖/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๖
นายสาคร หลักคำ ๘/๑/๒๕๑๗ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๗
นายธีรพัฒน์ ภูมิทัศน์

๑๕/๕/๒๕๒๖
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๘
นายสรวิทย์ ทานะเวช

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ ยศบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายกิตติภูมิ บุญศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลบุดดา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายไพฑูรย์ ปนนิวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายอดิศร เหลาสุภาพ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกรรวี ล้อมไธสง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปะชิน

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีหะวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงอาริดตา สีมันตะ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงชลิดา ชัยชนะ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายกฤติพงค์ ศรีแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ วิจิขาจี

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายตรัยรัตน์ ทานเวช

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวัชรินทร์ บุญมี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงอภิชญา ทาอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายธนโชติ อินธิเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายวิชากร พลขันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายกรวีร์ คำใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายชัชชัย อาจยางคำ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายสราวุฒิ บุญศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๐ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายอัศวิน พืมพ์อักษร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกิตติกา ชาญสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงพัชราภา วิเศษศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายอัครพนธ์ ประเทศไทย

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนิตยา โพธิเพชรเล็บ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงกัณฑิมา จิกกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายฉัตรชัย กุลการแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธนวัต ลักษณะจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร สุโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายพัชรพล ลายทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายพิชชากร สิงห์เทพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายยุทธพล ทองอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายวีระนนท์ ลำพัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอัครชัย โฮมแพน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงจิตตรา โภคาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงพิชญาภา พลเยียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงวริศรา แสงสว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงสุภิชญา กาฬภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอรพิมล สายรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายจิรายุทธ ทองสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายบุรพล อ่อนแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายวัชรพล สีลาเลิศ

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธนโชติ ชัมภารีย์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายอนุชา สุจารี

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายพิตรพิมูล ลาหล้าเลิศ

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงธวัลพร จันทร์ปุม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายพงษืภัค งามแก้ว

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายสรวิทญ์ การคว้า ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายก้องภพ คำบุ่ง

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายพีรวัฒน์ บุญศรี

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ อะสุชีวะ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงปทุมพร สุรรณโมก ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงพิมพิลาลัย โพธิสุข

์

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงมินตรา พิมพ์พงษ์ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงวรรณวิภา หงษ์วิลัย

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๑ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายอดิศร งามแก้ว

๒๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันอาษา

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงณิชา โยชะนา

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ ขันอาษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายศักรินทร์ จันทวิพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายรัชพล ประทุมชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาตย์จันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายวิศรุต มาสนา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงปริยากร บิลพัสด์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายอัสชิ ดวงจำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสุรีย์พร ทองสี

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงดลหทัย ร่วมธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงศิวพร นาถาบำรุง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงเบญจจินดา คงเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เมฆสิน

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนาคิน สุวะศรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายศาสตรา ตาลสทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายณฤทธิวรกร

์

อุลมาร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงณิชาภัทร พูลพินิจ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงสิริมาพร ลาขุมเหล็ก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงฆายนีย์ เหล่าจันทร์อัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงปติยาพร ประหา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอนัญญา นุ่นนาแซง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงชนาภา กลางประพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายศุภศักดิ

์

กอราช
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายชนะโชติ ชำนาญเอือ

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงอรดา ทับทิม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงอลิสา นาฮ้อยทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงอรพินท์ ราชอารี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ไขระวี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงภรณ์พิชชา ไขระวี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายวีระพัฒน์ พันโยศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงวิชุดา พวงบุญชู

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงขวัญชนก หลงสิงห์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงวีนัท หอมขจร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ใสยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายระพีพันธ์ ทองคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายพงศธร ทองยศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงพิมพิกา ทำนา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายศุภวิชญ์ นวนเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายอิทธิพงษ์ สมบูรณ์ศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายณรงค์กรณ์ เกษี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายชโยธร ใจซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายณัฐกมล เมฆเสนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายภิวัฒน์ชัย น้อมระวี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชมพูนุช ปาระวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายรัตนเวโรจน์ ยศบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงสุปวีณ์ มาโยธา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายอดิเทพ แก้วสลับ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายจิรภัทร มูลอำคา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงนันทิยา ประตุคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายธนกฤต หาญฉวะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ หินทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายปุณธวัช ผ่องแผ้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายเพชรเอก เกกาฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิบุญญมา

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงโยธิตา เนินแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายอมรศักดิ

์

ถือโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายชิษณุพงษ์ ชุดไธสงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงภานุวิชญ์ จันทวิพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สาทะวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงปนมนัส ทริเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายนิธิกร สุพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงรสริน วินทะไชย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงศุภกานต์ โพธิทิพย์

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงรัตนาวดี สดหอม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายไกรวิชญ์ เสาสมภพ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนฤสรณ์ กรุณา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายอภิวิชญ์ สุริโย

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงลลิดา ร่วมสุข

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๓ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงชลธิชา ครุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงปทิตตา ชมศรีฉนท์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายศุภวิชญ์ แสนมณี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงนัทชา บุญไชโย

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ เดชรักษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายนทีธร ผูกพันธุ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายพลกฤต ชนะวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุ่มมาตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกรวิชญ์ ประหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ กิตติลาภ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายเจษฎา ศรีนาหอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงเมธาวิณี จันนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงญาณิน ขุนนาดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายภานุกร เหมือนทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงปาลิตา พันธ์สีมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ นำคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายพีรวัฒน์ พุทไธสงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงเวธนี โพธิวัน

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ พันธ์เพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงพรรณวศา พิมพ์แสง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงปทิตา ช่างเรือนกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายกรวีร์ บัวหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัฐวร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงสโรชา ปราณีจิตร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงภัคนันท์ ปนเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เพ็งวิภาศ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงนิษฐเนตร สมบูรณ์ศรี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงกชกร กล้าหาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงจิราภา หลักคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายธีเด็ด ไขระวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงศิรประภา คำนนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงปทิตตา อินทะวัท

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงวิชุดา แก้วงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายเพทาย ราชอารี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายณภัทร วงษ์ศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๔ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงกิตติญาดา สีทนสา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงวรัญญา กุลฉวะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายปฏิภาณ หินทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ สายเชือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายตรัยรัตน์ เรืองสังข์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงรมย์ชลี ไตรยสุทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายรพีภัทร โพธิสิทธิ

์ ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองทิพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายวนันต์ชัย ใจหอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงสิรินธร สีลาเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ยศบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงนภสร เนินแสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงอักษิกา หงส์คำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จงใจสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุ์ปลาโด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายอายุวัต ศรีกกโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายจิรายุ ศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงปรินรัตน์ หกพันนา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายภูวนาถ สมหวัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายจีรทีปต์ ชนะกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงอิงอร แสนจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายณัฐพงศ์ เฉยฉิว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเจษฎากร ทมาศกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายคณิศร แสงภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ สว่างวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ครุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงฐิติมา แต้มสีคาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาญจนสาธิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ลำเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายภัทรกร สุริยะก้านตง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ ธุระชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายชาญชัย ริษดำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ ชมภูทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธนิก บุ้งทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายธีรเทพ นามสง่า

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๕ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงสุริวภา สิงษ์สุขุม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงณิชา บุตตะสีลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงวรินทิรา ไชยกุฉิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายนันทกร ชนะวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงญาดา สุพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นวนเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายธีรภัทร โพธิชัย

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงณัชชา มุกมนตรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมหวัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายเกียรติภูมิ คิดสนุน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงซากุระ ฮิราตะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงสุทธิดา พยุงวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงชมพูนุช รจพจน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายธนภัทร สิรินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายปราชญ์ ชาชิโย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายเพชรแท้ นนทะดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายพัทธดนย์ บุตรปจฉา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงนันทิพร พลยุทธ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงนันทิพา พลยุทธ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายวรโชติ มหาอุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงชัชฎาพร ภูมิเขต

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงอาฑิตยา เชียงอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงวริศรา ประทุมสินธุ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายภาณุเดช เหมือนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงมทินา โพธิชิต

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ แสงใสรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงชลดา กลางประพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงกนิษฐา นามสง่า

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายจักรกฤษ พนาดร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงนันธิดา สุจารี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายณัฐพล วรรณพัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายไกรวิชญ์ ประทุมสินธุ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายธนพล พลยุทธ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญสิต

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายกิตติ หาญฉวะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายบารมี ช่อจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายบุญญพัฒน์ เฉลิมแสน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีราชา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงนิภาดา สีสะอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายปริวัตร ประเสริฐสังข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงภรภัทร สุวรรณรินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายวิษณุสรรค์ อาจญาทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเด่นนภา ประชานอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรเพ็ญ เหล่าจันทร์อัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุนันษา มะโยธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงดลญา ปุญญบาล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ประทุมสินธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงพันธิตรา วงค์ราชพรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงฐิติยา นามหานวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงพัชรดา จำรูญหิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีพยอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๖
นางสาวรัญธิดา ธุระชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงศิริยุพิน ดุจนาคี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายวศิน แสงสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๑๙
นางสาวนำ้ทิพย์ จันทบาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายภูมิรักษ์ นามเหลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๑
นางสาวกัญญาพัชร เมฆกกตาล

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาวสุภาพร ไชยผา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๓
นางสาวปภานัน อนันตภูมิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๕
นางสาวอรพินท์ แก้วเสถียร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๖
นางสาวอาทิตยา สมหวัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๗
นายโชติพงศ์ สุวรรณรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๘
นายภานุวัฒน์ กุลอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๒๙
นางสาววัทนพร อัตวิชา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ปุณฑริกกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๑
นางสาวชญานนท์ กองทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๒
นางสาวสุภาวรรณ ไชยปดถา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๓
นางสาววรรณภา สิงหาอาจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๔
นางสาวอรอนงค์ ชอบบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๗ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๕
นางสาววีรนุช วรชินา

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๖
นายปราวุธ สุ่มมาตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๗
นางสาวปนัดดา ศรีวรมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๘
นางสาวรมิดา เสถียรเขต

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๓๙
นางสาววรัญญา อินทร์สุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวนพมาศ แสนสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๑
นางสาวพัฒนาพร วิกล

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๒
นางสาวธาวินี คันธภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๓
นายทศพร ศรีหนองพอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๔
นางสาวเกษราพร ไชยปดถา

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๕
นางสาวสาธิดา นามสง่า

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๖
นางสาวจุฑารัตน์ สุขเทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๗
นางสาวปนิดา สังชำนาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๘
นางสาวพิชญา นิมแมด

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๔๙
นางสาวจรรยพร โคสาสุ

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาวอริสา โพธิบุบผา

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๑
นางสาววารินทร์ ลาหลายเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๒
นางสาวบุษยา อาจลือไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๓
นางสาวปลืมกมล

้

โกสาวัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๔
นางสาวชนิดา พ้นทุก

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๕
นางสาวชฏาพร ประเสริฐสังข์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๖
นายนพรุจ สุริทำนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๗
นายศุภกิตต์ เสาแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๘
นายธนโชติ พรรคพล

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงวรัชญา แก้วหาญ

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสายชล แก้วตา

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายพอเพียง พันธะไชย

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายจิรภัทร์ สมจิตร ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงจิราเมธ แสงวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

พิมพิกร์
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายเกียรติภูมิ ทับแสง

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายชนาธิป จันทร์เตีย

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายศิริวัฒน์ สิทธ์ลินดา

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายนิติพล แสงภักดี

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงชุตินันท์ นิลพันธ์

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๘ / ๘๘
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รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยคำ

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกิงกนก

่

ศรีพยอม
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายธนธรณ์ นาแพงเมือง

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายนักรบ คำปุค

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายอัยการ ทองประสม

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงณัฐฑิตา พลลาภ

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายธีรภัทร์

จินตนาอิสระถาวร ๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงวราพร ไผ่โสภา

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงกัลยา งามสุข

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงวารินทิพย์ กลมกล่อม

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ผ่องแผ้ว

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ชูรัตน์ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงศิรคา พุทธธำรงค์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงพิชฎา โสภาพันธุ์

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายปยพงศ์ โพธิศรี

์

๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายธนัช บุญยพัฒน์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงธัญญาวรรณ นันทวัตร ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายเอกภาพ เอิบอาบ

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกานต์ชนิต คันธพันธ์

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงสุพิชชา ผลสวัสดิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยะแสง

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงสขิรา ชนะวิทย์

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงสิริยากร ไชยแสง

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายณัฐพล วรรณดี

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายนันทพงศ์ แสงวงศ์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายไกรวิชญ์ คำนนท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงกฤติกา ถาวร

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายจิระพงษ์ กามดำ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงวรัชยา สมแวง

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงนิจจารีย์ เสียงเย็น

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนคล่อง

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงแครี

่

เวอร์เมียร์
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเดชาธา จินทา

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายนิรัติคัย ศรีสุวะ

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายอนุภัทร ชามนตร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๙ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงกุสุมา สุดาบุตร ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงภทลดา วรรณโส

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงภัทรจาริน ศรีหาจันทร์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธรรมรัตน์ ลาหลายเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ งามสุข ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาวกนกพร ถัวทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๑
นางสาวกรกมล บูรณะกิติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๒
นายกรธวัช หมันดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๓
นายกฤษฎา มิงเคน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๔
นายกฤษฏิ

์

แสงมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๕
นางสาวกัญญา จารัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๖
นายกัมปนาท สอนสุระ

๐๖/๐๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๗
นายกิตติศักดิ

์

แวงวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๘
นางสาวเกวลิน นิยมวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๑๙
นางสาวเกศกนก โขงจำปา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๐
นายขันติ สมเนตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๑
นายคมคิด นาใจแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๒
นายคำปอง มนขุนทด

๒๓/๐๔/๒๕๑๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๓
นางสาวจริยา อัศวภูมิ

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๔
นายจักรพันธ์ วรรณพฤกษ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๕
นายจักราวุธ แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๖/๒๕๓๐

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๖
นางสาวจินตนา วงษ์ศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๗
นางสาวจุฑามาศ สุครีพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๘
นางสาวเจนจิรา เกือหนองขุ่น

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๒๙
นางสาวเจนวริน พร้อมมูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๐
นางสาวฉัตรดา ศรีดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๑
นายชนนิเวศน์ เข็มงามดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๒
นายชนะชัย สร้อยสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๓
นายชนะศักดิ

์

นรสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๔
นางสาวชนินาถ แสงทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๕
นายชัยกร พวงทวี

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๖
นายชุติพนธ์ วรรณวุฒิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๗
นายฐาปนินทร์ พิลากุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๘
นายณัฎฐากร ทวินันท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๓๙
นายณัฐธีร์ เจาะจง

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๐ / ๘๘

้
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รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๐
นายณัฐพงษ์ วรรณสุด

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๑
นายณัฐพนธ์ ช่อจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๒
นายณัฐพล ชนะนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๓
นายณัฐพล ไชยกันเชือก

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๔
นายณัฐพล บำรุงรส

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๕
นายณัฐวุฒิ ประดับสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๖
นางสาวณัฐสุดา สมจิต

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๗
นายณัทพงศ์ ทับทิมหิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๘
นายทศพร ยันตุรดร

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๔๙
นายทักษิณ นิจกรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๐
นายทินกร สุขแสน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๑
นายทิวากร แหลมฉลาด

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๒
นายธณพล วงษ์ศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๓
นายธนชัย นาคะไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๔
นายธนโชติ วรนาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๕
นายธนพนธ์ บุระวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๖
นายธนพล ไชยวิเชียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๗
นายธนพล วิชาแหลม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๘
นายธนพล อัศวภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๕๙
นายธนพล อัศวภูมิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๐
นายธนภัทร คำโฮง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๑
นายธนัญชัย พืชผักหวาน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๒
นายธนากร ขิบปะเม

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๓
นายธรรมนูญ สารากิติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๔
นายธราดล พลเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๕
นางสาวธัญชนก วริชล

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๖
นางสาวธันยพร ไชยกุฉิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๗
นางสาวธิดารัตน์ มีรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๘
นางสาวธีรดา พลเยียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๖๙
นายธีรติ สว่างวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๐
นายธีรพงษ์ ดลจำรัส

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๑
นายธีรวัฒน์ พวงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๒
นายธีรศักดิ

์

นามสง่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๓
นายธีรศักดิ

์

ปราบมนตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๔
นายธีระพงษ์ พันธ์งาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๕
นายธีระศักดิ

์

มิงวิเศษ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๖
นายธีระศักดิ

์

รัตนวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๗
นางนงรัตน์ โชติจำรัส

๑๘/๐๓/๒๕๑๘

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๘
นายนที ชาวปา

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๗๙
นายนภัสกร ศรีลัดดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวนฤดี โชติศรี

๒๘/๐๔/๒๕๓๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๑
นายนฤเบศ สุดาทิพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๒
นางสาวนฤมล ผดุงสมัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวนัฐชา สายศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๔
นายนัฐพงษ์ ภานิตร

๑๔/๐๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาวนันทนา คล้ายคลึงมี

๑๘/๕/๒๕๒๙
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๖
นางสาวนิตยา เดชจร

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๗
นางสาวนิภาพร ทรหาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๘
นางสาวนิรัชพร อาจอำนวย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๘๙
นายนิรุจน์ อ้อคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๐
นายนิวัฒน์ ภูมิภาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๑
นายบุญญฤทธิ

์

ดอกบัว
๒๙/๐๓/๒๕๓๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๒
นางสาวบุษบง พงษ์วิลัย

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๓
นายปฎิภาณ เปรินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๔
นายปฏิภาณ อัตวิชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๕
นางสาวปณิดา สุนทรา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๖
นางสาวประภาศรี พรมเทพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๗
นายพงศกร ตรีจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๘
นายพงศภัค ภิญญชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๔๙๙
นางสาวพรทิพย์ อินทร์แพง

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๐ นางสาวพรรณประภา
เวสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๑
นางสาวพัชรีย์ แทนคาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๒
นายพัทรพล ชมระกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๓
นางสาวพิมพกานต์ บูรณะกิติ

๒๔/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๔
นางสาวเพ็ญพักตร์ แวงวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๕
นางสาวแพรวผกา ทวีเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๖
นายไพรทูรย์ อ้อคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๗
นายภราดร หนองเทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๘
นายภัทรพล ห้วยศรีจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๐๙
นายภัทรภรณ์ ชินทะวัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๐
นางสาวภัทรวดี แดงทำดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๑
นายภาคภูมิ เกลียงสอาด

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๒
นางสาวภานุมาศ มาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๓
นางสาวภาวิณี จิตรเสน

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๔
นายภูวดล ศรีจันทึก

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๕
นายภูสิทธิ

์

ภูแข
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๖
นายมณูนาท สีพอ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๗
นายมนตรี ธรรมขันธา

๓๐/๐๔/๒๕๑๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๘
นายมนตรี ไพรโสภา

๑๔/๐๘/๒๕๒๙

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๑๙
นายมนทน พลเยียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๐
นางสาวมาลี บุตรนาแพง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๑
นายยศภัทร แสนจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๒
นางสาวยุภาพร บุตรพรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๓
นางสาวรจนา มีกรอบทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๔
นายระพีพัฒน์ วงษ์วัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๕
ว่าทีร.ต. รักษ์ศักดิ

่ ์

อาจวิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๖
นายรัชชานนท์ สาริพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๗
นางสาวรัตติกรณ์ อนันตภูมิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๘
นายราเชนท์ แก้วนาทม

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๒๙
นายรุ่งเรือง ธรรมโร

๒๒/๒/๒๕๒๐
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๐
นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิไชยทอง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๑
นายลิขิต สว่างวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๒
นางสาววรรณิดา กุตัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๓
นายวรวุฒิ เชือวังคำ

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๔
นายวรวุฒิ ยอดภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๕
นางสาววราพร ไชยธงรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๖
นายวรายุทธ จุลบุดดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๗
นางสาววรินดา สีหาเลิศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๘
นายวันชัย ผลจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๓๙
นางสาววาสนา วังหอม

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๐
นางสาววิไลลักษณ์ พุงธิราช

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๑
นางสาววิสสุตา จันทิพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๒
นายวีรยุทธ พิมพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๓
นายวีระพงษ์ มีชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๔
นายวุฒิชัย ลีลา

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๕
นายวุฒิพันธ์ แวงวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๖
นายศรัณช์ สิงห์โท

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๗
นายศักดิชัย

์

ดอนลาดลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๘
นางสาวศิริลักษณ์ มีเปยม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๔๙
นางสาวศิริลักษณ์ วิชัยรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๐
นางสาวศิริลักษณ์ สีเอก

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ หอมพนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๒
นางสาวศุภกร เนินสนิท

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๓
นายศุภกร พลเยียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๔
นายสงกรานต์ เศิกศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๕
นายสมภพ สิตวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๖
นางสาวสมัย ลำจุมจัง

๒๐/๐๕/๒๕๒๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๗
นายสราวุฒิ มงคลช่วย

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๘
นางสาวสวิตา พระสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๕๙
นางสาวสาวิตรี กลมวัง

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๐
นายสิทธิโชค สิมณี

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๑
นางสาวสินจัย เวียงนนท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๒
นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๓
นางสาวสุจิตรา หมืนปา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๔
นางสาวสุทธากร พลเยียม

่

๑/๑๐/๒๕๑๐ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๕
นางสาวสุทธิกาญจน์ กมลชีพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๖
นายสุทธิพงษ์ พรมชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๗
นายสุธีรเทพ เทพทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๘
นางสาวสุนันทรา บุตรพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๖๙
นางสาวสุนิตรา ภูมิสอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๐
นายสุพจน์ ทุมมรินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๑
นางสาวสุพรรณี บุบผาเฮ้า

๑๔/๐๙/๒๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๒
นายสุพัตรา ยอดหล้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๓
นางสาวสุภาดา พงษ์ศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๔
นางสาวสุภาพร พันธะมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๕
นางสาวสุภาพร วรรณพัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๖
นางสาวสุภาภรณ์ พระสว่าง

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๗
นางสาวสุภารัตน์ สืบสอาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๘
นางสาวสุมินตรา ปยมาตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๗๙
นายสุรกานต์ มันคง

่

๙/๑๑/๒๕๒๗
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๐
นายสุรศักดิ

์

อรัญโสต
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๑
นางสาวสุวนันท์ หวังสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๒
นางสาวสุวรรณี ขันทะวี

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๓
นายสุวัฒน์ นิระพงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๔
นางสาวหทัยรัตน์ สุริโย

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๕
นางสาวเหมือนฝน อ่อนศรีชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๖
นายอดิเทพ ทะสูรย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๗
นางสาวอนุชญา สารเศวต

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๘
นายอนุชา แสงวิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๘๙
นายอนุชิต น้อยอามาตย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๐
นางสาวอนุสรณ์ แวงวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๑
นางสาวอภิญญา นามวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๒
นายอภิวัฒน์ บุญลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๓
นายอภิศักดิ

์

บุญลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๔
นางสาวอรวรรณ พลวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๕
นางสาวอรัญญา อนันตภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๖
นายอรัญญา พัฒนาจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๗
นายอัครพล วรวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๘
นางสาวอาธิติยา สวาทดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๕๙๙
นายอานนท์ วรรณพัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๐
นายอิศรา ลำภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวอุบลวรรณ พิมพา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๒
นางสาวไอระดา มณีพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายกรวิทย์ ศรีโต

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายณภัทร ทองพูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศิริเกษมทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลอดประโคน

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธีรไนย จันทะพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายนิติศักดิ

์

จันทร์บุตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายประกฤษฎิ

์

มูลเกษร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายปณณธร พุ่มดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงพัชราพร วงศ์สมศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายภัทรภร มาโยธา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายวรวิชญ์ สนองเดช

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายวัชรพล โคตุเคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองถนอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายเดชอนันต์ จันชราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายเปรมชัย เดชพละ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ชาระ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายฐศคีรีฑร แสนมะฮุง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายฑีฌานนท์ อัศวะภูมิ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายณัฐพล บุปเท

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายธนกร แสนสุด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายนพเก้า สุธาวา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๕ เด็กชายประธานาธิบดี
จริงสุระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ นามสง่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำแหงพล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายวรินทร จำปาหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายศิริชัย วิเชียรดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอนันทพงษ์ คำสีแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายโชคชัย ตรางา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงจีระนันต์ ขันคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายชนมชนก โคตรุฉิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายณัฐพล ช่วยรักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายภานุเดช พรมวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สายรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงบุษกร วงษ์หงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองหลง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยดำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๐
นางสาวชลิตา จันแดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๑
นายธีรภัทร วราหุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๒
นายประกิต พรมวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๓
นายปยชาติ ศรีบุษย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๔
นายพิทักษ์ ท้วมไทย

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๕
นายวรเชษฐ์ ตุมร

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๖
นางสาวสุกัญญา ไชยรัญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๗
นายอิทธิกร โพธิสาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๘
นายเศกสรร นาทสีทา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงพรทิพา ทะนามศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายวงศธร พิมพ์กินรี

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงเขมจิรา แสงแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายภูมินทร์ เพ็งพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายธนภัต ไกรยบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา เรือนปญจะ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายณัฐพัฒน์ คำรัง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายพิพัฒนพล พิมพ์บูลย์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงวริศรา สารบรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสริตรา อุปพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายตะวัน เค้าหอม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทองคำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายรณภัทร สุวรรณหงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงวริศรา สุนทรวัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงพัชราพร แก้วภู

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงพิพรรธ พิพัฒน์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงชนกกมล โคตรุฉิน

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงชญาภา เสสแสงสี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายพงศกร ชูวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ จองทองหลาง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงณัฐพัชร์ รัตนจุล

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายดาวิทย์ รัตนภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงภัทรวดี เรืองมงคลสุข

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงสรัลชนา พันสีเงิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายรุ่งดนัย แสนแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายกฤษกร เค้าหอม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายกรภิสิทธิ

์

แสงสัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรไพลิน จินดา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายเลิศชาย สายรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงรุจจิรา เต่าสมดา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายฉันทพัฒน์ ไชยธงรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายสารพิศ ญาณะนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายเผ่าภากร รอเสนา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงสุทิพย์ตา เผ่าเพ็ง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กุลสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงสุพิชญา สารบรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๗ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายจตุรวิทย์ คำปญโน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงญาณิศา ฉำมณี

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงชญาดา บุตรงาม

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงทักษอร ดาวเรือง

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงปราณปรียา พวงศรี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงอรวรา ธาระรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงรดา วิเศษลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงภัทรลดา แสนสันเทียะ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยธงรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงศิริกัญญา สมบูรณ์พันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายเทวารักษ์ สมสาร์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล ศิลารัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงภัทรวดี พุษฎีดอน

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงสุธาวิณี เอียดเหล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายณภัสกร พูลเพิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายโชคอนันต์ สรวงกุดเรือ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา กิตติธรรมโสฬส

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา สระแสง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายวิสัยทัศน์ พันธ์สาย

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงพุทธธิดา เพ็งจางค์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ จอมจิรวัฒน์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายศุภวิชญ์ นาเมืองรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ไชยดำ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วภู

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงนิรชา น่าบรรดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงศุภจิตรา วารีวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายปณณธร เกินขุนทด

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บูรณะอุดม

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายชัชพิสิฐ อัตภูมิ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงวาธิชา เกณเกษกรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายสีทันดร บุญทอน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงชนิกานต์ โพนารินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายมณีดล วารินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงธนัชชา ทะคง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงปริยากร ระหา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายเพชรอมร ธรรมาโภคาสิริ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิจิตร

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายพงศพัทธ์ จิระโต

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายกิตติงพศ์ บุญมาราช

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงวรรณษา อัญชลี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายมงคล พุทธาทอง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงอชิรญา มานิดสาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงณัฐนิชา คำแดงไสย์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายภัทรวรรธน์ คำพมัย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายณัฐกฤษณ์ วจีภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๐ เด็กหญิงณัฐธกาญจน์ ก้านพันขาง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายจรัสกรณ์ สุดาทิพย์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ใจสัก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายเกรียงไกร วัฒนะมหาตม์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายศุภาพล สว่างบ้าน

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายณัฐชนน พลเยียม

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงอัจฉรา ทรงหอม

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงสิริวรรณ สิทธิไพร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงจิรัชญา เหล่าทา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงกานต์สิริ สุขแจ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เคนชา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี พงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงเกวลี สุพรม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายสถาปตย์ พิศวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายมาวิน วรนาม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงชญานิน ศิริผลกุล

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ อัศจรรย์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงเกวลิน ธิมาชัย

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายธนภัทร โคตรจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงพลอยชมภู สุภาพสุนทร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงพรไพลิน โคตบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ผดุงสันต์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายปณณวิชญ์ จันทรมหา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ ธาระจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ แจ้งสุข

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายภาณุ ทองภูมิ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงฐิตาพร ผาริโน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงกุลธาดา ทากุดเรือ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงพิมมาดา แห้วแสง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายปฏิภาณ คำศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงธนัญชนก ศรีบุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายนวพิธพร ขันงาม

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงธัญรดา พัฒนะปรีชา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยพิศ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายภัทรกร เวียงนนท์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงจิตลดา ภาโนมัย

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ยามี

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงลลิตาพร กอศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายพงศ์กฤต ชินราช

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงกรกนก โพธิใต้

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงพัชราภา นาถำพลอย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายไตรมิตร พิมพ์วงค์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายเจวรินทร์ มณีฉาย

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงดาวิษา บุญพรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายวันชนะ วจีภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายธนาดล พิพัฒน์กุล

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงนันทพร ปยมาตย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงพัชริดา โคตรสงครา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายธนภัทร ครองบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายศักดาวุฒิ กันทะเชียร

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ สีนาหอม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายนิรมิต นองนุช

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงอชิรญา พิมพิลา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายปุรเชษฐ์ เขาบาท

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงสุดาวรรณ พวงแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปนัดดา น้อยบุดดี

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงธนัชพร แหล่งสนาม

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ พันธ์พิพิธ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงพิยดา ประอันทัง

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงชาลิศา อุ้ยปะโค

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงสุธาศินี สุวรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายณขรพรรษ ไกยสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร หงศาลา

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงสุชาวดี สิมสะกะ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายเจษฎา ปองเกียรติชัย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงภคพร สัตนาโค

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายวัชรพล ขนันไทย

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเฟอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ ไชยชารี

๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายอัครวิทย์ ไพรจันดา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธนกร บุญสิริธนชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงชนาภา สารบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายทรงชัย เศษวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ หรพูล

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายสุวิบูรณ์ สิงห์สีโว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายเชฎฐา ทองเฟอง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายพร้อม กัญญาคำ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายปฏิพล เรืองสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายวราวุฒิ คชราช

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายทินภัทร ภาคสุโพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายจันทภาณุ ศิริเวช

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายณัฐวัฒฐ์ ชำนาญเอือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายณัฐพนธ์ วรรณสุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อัยแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา เนตรติยะสกุล

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงสิริขวัญ สารุณา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เหมรา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงดีฤดี ทองภู

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงเสาวรักษ์ ตะระรัมย์

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๐ เด็กหญิงมัธยัสถ์ทรัพย์
พิมพิลา

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายรัชชานนท์ จันทคล้าย

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายธงชัย คุณาเลา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายจิรภัทร พฤษกรรม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายปริญญา วิริยะ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายปรีชา สิงห์สู่ถำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายอภิสิทธ์ ไผ่โสภา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ บัวชัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายสิรภัทร อัจฉราภิรักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายปารเมศ คามวัลย์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายจุลจักร อัคราช

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายพีระภัทร ปนศรีจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายนเรนทร์ฤทธ์ รังศรีศักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายอิทธิพล มาโยธา

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายธีรภัทร วงค์อนุ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายอรรถชัย จันทร์ไตร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงทิมลดา สอนสังข์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงวรรณภา ปกเขตานัง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงดลยา จันทร์สิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงอัญมุณี สงเคราะห์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงพรศิริ สุดสาคร

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำนุ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงพิชญาภา หมุนลี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงชาลิสา นามสง่า

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงจิตราภรณ์ เสมานู

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงอัญธิกา สรภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงละอองศรี บุญโสม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงปภัสสร สุดสาคร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงสุนิสา ทองพวง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงรุ่งนภา กอสะเนาะรส

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายวิษณุ วารินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายณัฐพล ยุบลภาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายนิติธร จิตต์สม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายธนดล น่าบัณฑิตย์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายอนุพงศ์ บัวอินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายเกียรติภูมิ ผ่องแผ้ว

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายศิวกร ทองอันชา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายชินวัตร จันทภาส

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

พลแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายศิรายุ วงเดือน

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายณัฐกรณ์ บุตรเนียร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ชืนชม

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายธนรักษ์ แก้วหาวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนอก

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงปยธิดา สาราด

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงกนิษฐา อัคลา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงปนปภา สารบรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตะโคดม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำภักดี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน อาทิตย์ตัง

้

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๐ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
วิเศษโวหาร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงภิญญดา เรืองนาราบ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงจุฑาตา เหนือจำทิศ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงกัลยาณี ชาตาสุ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงปยะมาศ สาสุนันท์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงถิรดา พงษ์ศาสตร์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงศรัณพร กุลใบ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงปยธิดา พูลเพิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงนับพระพร มนตรีมโนรมย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายจารุภัทร ศิริวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายอดิศร ปตฝาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ คำโคตรสูง

๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ทองดาว

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายจาตุรัตน์ โสภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายปยพงษ์ ไผ่โสภา

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญเลิศ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายพีระพล ทรงหอม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงอนุธิดา อุตรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ กัญญพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงนันทิยา ลีคำโหมง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงพรธิวา มุลตรี

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงชมพูนุท คำนน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงรักษิตา บุตมะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงอริตา เจริญพร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงแพรวนภา คำมูลมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงเกวลิน กาลแสง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงกฤติยา ถวนนอก

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โปตะเวช

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงอรุโณทัย นิจสุข

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงชลธิชา สะหัสสา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงกนกพร มากมูล

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงธิติสุดา มีรอด

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงวรัญญา วรรณสุทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงรัชนี นามบุญลือ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงจิตสุภา จิตวุธ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงพัชราภา แซ่นิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ โยธาดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ จินดา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงพินทุอร แก้วคำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายอรรณพ อาตวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

บุตรพรม
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายสรวิชญ์ สุนทรวัฒน์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายจักรพันธ์ เอราวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายพลกฤต สุวรรณราชัย

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายสิทธิพร ไชยเม็ง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายปรัชญา จัตวานิล

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายวงศ์สกร มุ่งหมาย

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สุทวา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงไอลดา ศรีมลยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์วงค์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงสุโท

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงสุทัตตา มืดคุ้ม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงวัชรขวัญ รัตนภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงเพชรนรี เพ็งมาลา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยครุธ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสิรินทรา แสงสุวรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงธัญญาพร ถวิลไพร

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วารินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงกณิศา ทองเลิศ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงธรรมพร สาริกา

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา กิจสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงพัชราภา พิมพิลา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายทนุรักษ์ จอยไธสงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงกวินธิดา ภูสีดิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ลำพาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายเพชรแท้ ถนอมพุดซา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายนัฐพงศ์ วิชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายกฤษณวัฒน์ กลางบุรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงณิลาวรรณ คำสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงปยนุช พากันหา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงจิดาภา โคตรสงคราม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงนรินทร กัญญพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายวโรดม พลศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายวัลลภ ทองกลาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงกรชนก แสวงนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายธีร์ธวัช ศรีสุระ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงศกุนเกตุ กอเดช

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ยานุพรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายทักษ์พงศ์ พรมโยธา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายภัทรดนัย สุดาทิพย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงณัฐธิชา ไสยปกรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายชัยมงคล โททำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงดวงใจ ทิณสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงเนตรชนก กำสุนทร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงลลิตา กลางเฉวียง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงนำเพชร โคตบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ มิงเมือง

่

 

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายสุรเดช สมสาร์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายประชา นันทจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงวิมลภัทร มลโมลี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงโยสิตา เดชกรรจ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โมกขรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายจักรพงค์ ไชยวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายกานต์พนธ์ ผาบุตรา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายธีร์วรา บุตรปราบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงภัคจิรา พรมเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงสุภาวรรณ ทาหอม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงณัฐวดี สังวิบุตร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงอาริสา สุ่มมาตย์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงภัทราวดี พันชวนัส

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สวัสดิภูมิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงรสรินทร์ สุดวิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญต่าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายสุพจน์ อำหิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายดุษฎี ตระกูลศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายทิเบต สุภาพ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สลีวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงธัญญาฎา สิงหากัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงกีรติกา สินเชือ

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงเกวลิน ศิริธร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงสุกัลยา หาดแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงศิริวิมล เครือจ่าย

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงกิตติญากุล โรมจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงยลรดี แพงพฤกษ์ภูมิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงณัชวดี ซือจริง

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงสุพรรษา มากมี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงอริสา พฤฒามาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงการดา จำลองเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงนิตยา สวนหนองแวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ โยกันยา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายศิรายุทธ ดวงพา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ มีแสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา สีกรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงอภิญญา เพ็งปอภาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงธัญยณัศฐ์ แสงม่วง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงสุภาพร เอกรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงเกษมณี กลมเกลียง

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงกนกอร แสงรัตนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๖ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงจิรภิญญา น้อยจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพิชชานันท์ กอสระเกษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายภูริพัฒน์ มาดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เรียมแสน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายนิติกร ศรีสุภาพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ คณฑา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี กิตติลือชากร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงวรรณภา ศรีสุภาพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายเธียรธวัช น้อยจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายจักรินทร์ แก้วไพรวัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายสุวัฒน์ พุฒพิลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอนันตศักดิ

์

หมันมา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายนิติธร ลาภารัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงจริยาพร เวียงสีมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงวริศรา แพงพฤกษ์ภุมิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงรัชฎากร สังฆะมณี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงนำมนต์ หวานใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงจันทร์สุดา บัวสิงห์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

เพ็งแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายพงศกร บำรุงสานต์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงวรรณษา พฤฒามาตย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ แสนมนตรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงจุฑามาศ คิดชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายกฤษณพล นครไพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายจักรินทร์ ภักดีสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญขวัญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายพีระพร แสงราม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอตินันท์ สุภาวรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายธีรภัทร กันยานุช

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อังคะคำมูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายนรนิติ ดอลลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายปรมินทร์ โสมรักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายสุทธิราช สาวิกัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายพิชิตชัย ตระการจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายธีระพัฒน์ มูลสะอูม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายนุชพงศ์ บำรุงวัด

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวัชรพล พิมพ์นิล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายพรรษกร ซือจริง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายอรรถวิท แสวงชล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายพีรพัทธ์ เขตเจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปยพร ทิพนัส

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงรัชนีกร โอษฐ์วิจิตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีพฤกษ์ภูมิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายภาคินทร์ เกษรประทุม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายภาสุ ภานุศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงจิดาภา มลสะอูม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายวรรณชนะ ศิลาดำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายวีระวัฒน์ พิมพ์นิล

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายกฤษฎา จันทรประทักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ พรรณวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายอนุชิต ศรีภูมิพฤกษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงสวีณา พฤฒามาตย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายดนุนัย ประมาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายวีระพล วงษ์เสนา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายณรงค์ชัย อังคะคำมูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวราพร กรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายอชิตพล คำภักดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายเจษฎา พาภูมิพฤกษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายพรชัย วิเชียรศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายอาทิตย์ วรรณพยัญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วาดพนม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายธีรภัทร สงไพรสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายจักรพันธ์ พุมเพ็ชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  

รอ ๖๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงชนิตา หาดแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ศรีรัตน์  
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