
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๗,๖๙๓ คน ขาดสอบ ๔,๔๐๕ คน คงสอบ ๑๓,๒๘๘ คน สอบได้ ๘,๐๒๙ คน สอบตก ๕,๒๕๙ คน (๖๐.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นายกฤษฎา เลือยไธสง

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นายกัมปนาท บัวหลวง

๑๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๓
นายกายเพชร วงหาบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๔
นายกิตติโชติ จิตกระเสริม

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๕
นายกุลโรจน์ กิตช์ฐาช์นันท์

๐๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๖
นายกู้เกียรติ ทิศงาม

๐๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๗
นายเกรียงไกร หลักหาญ

๐๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๘
นายเกียรติศักดิ

์

ไชยภูมิ

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๐๙
นายโกมินทร์ ขนานแข็ง

๑๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๐
นายไกรวุฒิ วิบูรย์กูล

๑๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๑
นายไกรสร โพธินำคำ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๒
นายขวัญ เกตุแก้วพิมพา

๒๒/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๓
นายขุน มูลตลาด

๐๙/๐๘/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๔
นายคมกฤษ ไชยลาภ

๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๕
นายคมฆ์ ศุราอุดร

๒๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๖
นายจตุพร ทองพิจิตร

๐๙/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๗
นายจรัลชัย ทองสุข

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๘
นายจักรชัย รินทะชัย

๑๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๑๙
นายจำป ทองทิพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๐
นายจิรภัทร ปุยม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๑
นายจิระศักดิ

์

พรหมศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๒
นายจิระศักดิ

์

พันธุ์ทัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๓
นายจุฬากร สนธิรักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๔
นายเจษฎา สารมูล

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๕
นายฉัตรชัย ลักษรณะงาม

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๖
นายชมากร โสสุด

๒๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๗
นายชัชชัย พิศวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๘
นายชัยยนต์ ชัยยา

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๒๙
นายชัยรัตน์ ชุมศรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๐
นายชัยวุฒิ พุ่มอัมพร

๓๐/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๑
นายชาญศักดิ

์

พรมเดือ

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๒
นายชาติชาย ศรีมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๓
นายชานุวัฒน์ สุวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๔
นายชารี น้อยสองชัน

้

๐๔/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๕
นายไชยุทธ์ รุ่งโชติ

๒๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๖
นายฐินศักดิ

์

พับภาร
๒๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๗
นายณพล หนองเรือง

๐๗/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๘
นายณภา ไชยรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๓๙
นายณัฏฐกิตต์ นาทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๐
นายณัฐดนัย อนันเอือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๑
นายณัฐพงษ์ ดามี

๒๘/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นายณัฐพงษ์ อาสายุทธ

๒๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นายณัฐพล อาวรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๔
นายณัฐพล สุนทรชัย

๐๘/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๕
นายณัฐวุฒิ เชือเมืองพาน

้

๒๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๖
นายณัฐวุฒิ ลาศา

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๗
นายดนัย บุตรโชติ

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๘
นายดุสิต นาสุข

๐๘/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๔๙
นายเดชา ดีปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๐
นายถาวร คำมุงคุณ

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๑
นายถาวร พัวเหล็ก

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๒
นายทศพล วรรณภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๓
นายทองคำ แซ่กอ

๐๔/๐๓/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๔
นายทินกร ฤทธิมนตรี

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๕
นายทินกร บำรุงเอือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๖
นายธนะภูมิ รุ่งจรัส

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๗
นายธนพล ปทุมชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๘
นายธนาเดช เอือทัดทาน

้

๑๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๕๙
นายธนาสิน พยุโรวาท

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๐
นายธรรมนันธ์ ผลสุข

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๑
นายธัญญวัฒน์ นาคพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๒
นายธันวา พันธุ์ชา

๒๓/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๓
นายธาดา สอนภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๔
นายธีรภัทร์ วิชัยกิจ

๒๐/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๕
นายธีรภัทร จันทะคัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นายธีระพงษ์ โมคภา

๒๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นายนพพร แก่นสำโรง

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นายนพรันต์ พรมบุญเรือง

๒๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นายนฤเบทศ์ แซ่โค้ว

๒๕/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นายนัตชีพงษ์ แซ่อึง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นายนัธทวัฒน์ เจตวัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นายนันท์มนัส จันทิตย์

๑๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นายนาวี สีแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นายนิคม หาญภูมิ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นายนิยม นนทฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นายนิรัญ โวหารลึก

๐๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นายบงกช สุเปง

๒๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นายบดิน คำลือ

๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นายบรรดาศักดิ

์

เลิศพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นายบัญชา บุตรพรม

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นายบุญธรรม สิงหาอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นายบุญนาค อ่อนอ้วน

๐๙/๑๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นายบุญลอด ภูมิลา

๐๖/๐๖/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นายบุญเส็ง วงค์ษาบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นายปฏิภาณ จันทร์สระคู

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นายปรเมศวร์ หงษ์สิบสอง

๒๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นายประกาศิต เถาโท

๐๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นายประดุงศักดิ

์

พานิชดี
๑๘/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นายประภาส กุดเปง

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นายประมูล พนิกรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นายประสาน ผดุงเวียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นายประสิทธิ

์

เนียมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นายประเสริฐ สายเนตร

๑๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๔
นายปรีชา ใจกว้าง

๐๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๕
นายปรีชาฤทธิ

์

เหมือนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายปญญา ใจนุกูล

๒๑/๐๕/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นายป บุญศรี

๑๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายเป วิชุดากร

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นายเปรมอนันต์ การผุด

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นายผดุงพล พละศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นายพงศธร แถวสามารถ

๐๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายพงศธร พาลหนอง

๒๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นายพงษ์ มะลิกา

๑๖/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นายพงษ์สิทธิ

์

ดวงประทุม

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นายพชร ดวงเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๖
นายพนม เมืองกุดเรือ

๑๘/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๗
นายพยัคฆ์ เสือโนนม่วง

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๘
นายพร หาญศรี

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๐๙
นายพรชัย วรรณคำ

๐๘/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๐
นายพรชัย เชยสุธานนท์

๑๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๑
นายพรเทพ จตุเทน

๐๘/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๒
นายพฤทธิ

์

พฤษกรรม
๒๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๓
นายพลนิมิตร พรมแสนปง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๔
นายพลนิวัฒน์ วงศ์จันดา

๐๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๕
นายพศิน ศรีละคร

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๖
นายพศิน โพธิญานนท์

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๗
นายพสิษฐ์ พึงยอด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๘
นายพิเชษฐ์ กุลจณี

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๑๙
นายพิทยา นามภูมี

๑๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๐
นายพิทยา พ้นยาก

๑๓/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๑
นายพิษณุ ผดุงเวียง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๒
นายพิษณุพงษ์ ไชยรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๓
นายพูนทรัพย์ ทวีเพิมพูนทรัพย์

่

๐๙/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นายเพลิง วงค์สุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นายเพิมพูน

่

พรหมภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายไพจิตร กันหาจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นายไพวัลย์ ชัยสิงห์

๐๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายภัทรพงษ์ กุลบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายภานุพงษ์ ตรึกตรองรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นายภานุมาศ ใจกล้า

๑๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นายภูจ์นเรศ ใจนีปานสมัย

๑๗/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นายมนตรี ศิริแสน

๑๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นายมนัส น้อยชนะ

๒๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นายมนูญ บุตรกันหา

๐๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๕
นายมานะ คำหล่อ

๒๑/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นายมานัด ผิวเหลืองสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นายมาโนช ศรีทำนา

๐๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นายมิตร สวนมอญ

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นายยิษฐา จำปาสุข

๓๐/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายระนัยศักดิ

์

วิจิตขะจี
๐๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายระย้า เครืองพาที

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นายรัตพร คชมิตร

๑๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นายรุ่งจรัญ กุลเนติวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นายรุ่งอรุณ บูรณะวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นายเรืองชัย แน่นอุดร

๑๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นายวรพงษ์ เหมือนโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายวรพจน์ สุวรรณศรี

๐๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นายวรวิทย์ ธุลีจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายวรวุฒิ วิชพล

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นายวสันต์ ศาลาแสวง

๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายวันชัย อาจสุโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายวันลพ สืบสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายวิชัย ชามะลิ

๐๘/๐๔/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นายวิทยา สุริฉาย

๒๓/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นายวิทยา ศรีประไหม

๑๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นายวิทยา วิเศษโภคา

๒๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายวิทยา พรมเทพ

๓๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นายวินัย ดาแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นายวินัย เอียมชืนมงคล

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๐
นายวิรัช พรรณมาตย์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๑
นายวิวัฒน์ เสนาเสียง

๐๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๒
นายวิวัฒน์ สาระคร

๒๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๓
นายวิเศษ วงษ์ภา

๒๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๔
นายวีรพล ทวีสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๕
นายวีรยุทธ ทองมา

๑๖/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๖
นายวีรวัตร รัตนพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๗
นายวีระพล พิจิตร

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๘
นายวุฒิกร วงค์มณี

๑๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๖๙
นายวุฒิชัย วุฒิสันเทียะ

๑๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๐
นายวุฒิพงษ์ พลอาษา

๑๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๑
นายวุฒิศักดิ

์

โททอง

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๒
นายศรราม ชมภูบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๓
นายศรัณย์ ถอดศรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๔
นายศรากร ศรีโยธี

๑๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๕
นายศรายุทธ สุขพงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๖
นายศรีศักดิ

์

สุขวิเศษ
๑๔/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๗
นายศักดิสิทธ์

์

วงศ์ใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๘
นายศักดิสิทธ์

์

หาญกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๗๙
นายศุภมิตร สุขบรรเทิง

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๐
นายสถาพร วงค์ชารี

๐๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๑
นายสถาพร ชมอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๒
นายสถิต ทำดี

๒๘/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๓
นายสนัน

่

อัศวภูมิ
๑๔/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๔
นายสมพงศ์ จิตรหมอสา

๑๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๕
นายสมพร อาจวิเชียร

๐๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๖
นายสมร พันธ์เหมา

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๗
นายสมศักดิ

์

สุขกุล
๐๑/๐๑/๒๔๙๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๘
นายสยามพงษ์ พิมพ์ขุมเหล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๘๙
นายสรยุทธ สุขวันดี

๐๒/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๐
นายสราวุธ บูชาบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๑
นายสฤษธิ

์

วงษ์วาลย์
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๒
นายสวัสดิภูมิ ศุภดล

๓๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๓
นายสว่าง อุคำ

๑๗/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๔
นายสัน สินสมุทร

๐๙/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๕
นายสันติสุข แก้วขอนแก่น

๑๓/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๖
นายสันทัด เดชศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๗
นายสามารถ ทองภู

๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๘
นายสายัน บุญเลิศรพ

๒๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๑๙๙
นายสิทธินนท์ เดชท้าน

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๐
นายสุทัศน์ แซ่ตัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๑
นายสุบัน จันเต

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๒
นายสุพัฒน์ จันทคาม

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๓
นายสุภาพ ชิตุพา

๑๓/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๔
นายสุรพล ณะวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๕
นายสุรรัทน์ ปทธมากุล

๒๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๖
นายสุรศักดิ

์

เอียมสมบุญ

่

๑๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๗
นายสุรสิทธิ

์

พิมพ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๘
นายสุริยันต์ วรรณสุขี

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๐๙
นายสุวิท สุระท้าว

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๐
นายสุวิทย์ อ้นโสดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๑
นายหนูกัน แน่นอุดร

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๒
นายหาญศักดิ

์

ยุคะลัง
๒๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๓
นายอดิศร รัตนชัย

๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๔
นายอดิศักดิ

์

สุมมาตย์
๐๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๕
นายอธิวัฒน์ สัตตัง

๐๗/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นายอนันต์ ปกษาไพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๗
นายอนุชา จำรูญหิน

๑๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๘
นายอนุชา เพือกำ

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๑๙
นายอนุรักษ์ สีพิมพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๐
นายอนุวัฒน์ คชมิตร

๑๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๑
นายอนุวัฒน์ นุชฉิมพลี

๑๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๒
นายอนุสรณ์ วรฉัตร

๑๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๓
นายอโนชา คำอาจ

๐๕/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๔
นายอภิชัย ชมภูโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๕
นายอภิชาต ภูสมสาย

๒๙/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๖
นายอภิเชษฐ เดชบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๗
นายอภิวัฒน์ จันทรประทักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๘
นายอภิวัฒน์ ผดุงเวียง

๑๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๒๙
นายอภิสิทธิ

์

ชินภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นายอมรมนตรี อาจวิชัย

๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นายอรรถพล พิลาจันทร

๐๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นายอรรถพล ชืนอุรา

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นายอรรถพล เลิศพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นายอรุณ ปุณลา

๒๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นายอรุณ กอผจญ

๐๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นายอลงกต เกกาฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นายอัมพล ขามกุลา

๐๕/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นายอาณัติ อุตลา

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๓๙
นายอาทิตย์ หลวงหลาก

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นายอาทิตย์ วินทะไชย

๒๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๑
นายอาทิตย์ เบ้าหล่อเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๒
นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นายอำนาจ ทองแสง

๒๕/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นายอิทธิพล เค้ามาก

๐๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นายอิสรินทร์ อะนะที

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นายอุดมพร สุ่มมาตย์

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นายอุทัย ชะลอ

๐๖/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นายเอกชัย ทับธานี

๒๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นายเอกพจน์ ทองนาเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๐
นายเอกรัฐ พลาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นายเอือ

้

แสงพารา
๒๘/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๒
นางสาวกนกวิจิตร ธัญญา

๑๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๓
นางสาวกัญญาณี บุณอินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นางสาวกัญญารัตพ์ สำโรงแสง

๑๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวกัลยาณี โมฆรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นางสาวเกศราภรณ์ ศรีคัดเค้า

๒๐/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวขวัญตา หิรัญ

๒๐/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวเขญ ภูมิภาค

๐๖/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นางสาวคัทรียา พงษ์ศาสตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวคำปุน สัตยาคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวคำไร่ ลาดหนองขุ่น

๐๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นางสาวจิรากร คำเชียง

๑๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวจิราพรรณ พิมพิทักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นางสาวจุฑาทิพย์ ยิงได้ชม

่

๑๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นางสาวจุฑามณี จุมกุมมาร

๒๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวจุฑามาศ มาตวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาวฉันท์สินี พ่ออามาตร์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวณาธารักษมี ธนยศพิบูลย์

๓๐/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นางสาวดวงเดือน แสงคำคม

๐๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาวดาวกรุง แรมพังเทียม

๑๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นางสาวทิพารมย์ ซิวจำปา

๑๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นางสาวทุเรียน รสหอม

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นางสาวนงลักษณ์ ภูมิภาค

๑๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๔
นางสาวนิตยา ศรีคัดเค้า

๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๕
นางสาวบังอร ชุดา

๒๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๖
นางสาวบุญเหลือ กระสินหอม

๓๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๗
นางสาวบุดสดี ตาลรัศมี

๑๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นางสาวบุบผา พรมแสนปง

๑๖/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๗๙
นางสาวเบญจวรรณ บุญศิริวัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๐
นางสาวปนัดดา ส่องสบ

๐๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๑
นางสาวปราณี บุตรแสนโคตร

๒๒/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๒
นางสาวปวีณา ปราณี

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาวปยะพร สุพรรณเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๔
นางสาวปยะมาศ คาดพันโน

๑๔/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๕
นางสาวพลูศรี อังกาพ

๑๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๖
นางสาวพัชรา แซ่เจียม

๐๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๗
นางสาวพัชรินทร์ ชารีผาย

๐๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๘
นางสาวพันธ์ จันตรีชา

๒๒/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๘๙
นางสาวพิกุลทอง ภูมิพะนา

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๐
นางสาวพิมพ์ชนก กาละมัง

๒๓/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

เกษาเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๒
นางสาวแพงศรี สอนภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๓
นางสาวไพรรี ศรีวิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวภัทรสุดา พองผลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาวภาคิน ช่างสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๖
นางสาวภาวิณี มะลานิน

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๗
นางสาวมะลิ แสนเสนา

๐๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๘
นางสาวมะลิวัลย์ แสงจันดา

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๒๙๙
นางสาวมัณฑนา ศรีโชละ

๑๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวมัสสา สายุทร์

๑๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวเมธินี สีสุนนท์

๑๒/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาวเย็นฤดี จันทบาล

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๓
นางสาวรถจนา บุตรพรม

๐๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๔
นางสาวรัก พงษ์วิลัย

๐๗/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นางสาวราตรี สีสุระ

๐๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๖
นางสาวรุ่งอรุณ บุญปก

๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวลัดดา ทองครบุรี

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวเลิง แก้วทอง

๑๘/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาววรัญญา อาวรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาววริดา วิระมาต

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๑
นางสาววันเพ็ญ วราหุล

๑๘/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาววารุณี สุจริต

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาววิจิตรา ภูละมุล

๒๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาววิภาพร ทศกร

๑๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาววิมลา ภักดีไสย

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาววิรัตน์ดา สมนา

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๗
นางสาววิลาวรรณ อำไพศรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวศิรินยา มีหนองใหญ่

๐๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๑๙
นางสาวศิรินาฏ อุ่มอ่อนศรี

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๐
นางสาวศิริพร ภารัง

๑๒/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๑
นางสาวศิริพร ศรีพา

๒๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๒
นางสาวสมควร ชมกลิน

่

๒๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาวสมยศ แสงเฉวก

๒๐/๐๔/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวสมร ขำเนตร

๑๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวสาวิตรี ปรีพร

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาวสุขุมาลย์ เสาะใสย

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวสุจิตรา อุปชัย

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวสุชาดา ผดุงเวียง

๐๒/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวสุชาดา ร่มแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวสุนันทา สูงสรรเขตร

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวสุนิสา เขตเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวสุนิสา พละสุ

๑๔/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวสุภาพร แวงวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวสุภาพร คำสีมา

๑๐/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๕
นางสาวสุภาวดี สุริยะก้านตง

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๖
นางสาวสุภาวดี แสนสีจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาวสุวรรณ นิลงาน

๐๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๘
นางสาวอพิชญา อมรพลัง

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวอรอนงค์ แก้วดี

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยเสนา

๐๒/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอ้อยใจ ธรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๒
นางสาวอัมรา ฮ้อยบุญศรี

๒๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๓
นางสาวอารีรัตน์ อุตะมะ

๑๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๔
นางสาวอุดร กาหลิบ

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลัดมี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายกิตติชัย จันทะลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายณัฐพล พรมยศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายธนพจน์ ไขนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ การีรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายนนทวัน จำปา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงวริญยุพา แสนมนตรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายกรวิชญ์ ประสาร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายกฤตยชญ์ วิลาจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกิตติทัศน์ แพะนา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเกรียงไกร ศาลนวล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายฉัตรชัย วิชยาภัย

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายเชิดศักดิ

์

ทิณรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายณัทฐพนธ์ กันสีชา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธนกรณ์ บุตรดา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายธนากร พรมเลิศ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายปุณณพัฒน์ พลเยียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายพงศกรณ์ เกษมสุข

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพรชัย สมสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายพิเชษฐ์ แสงฉลวง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายพีรภัทร โพธินาม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายวรวรรต มาลาไสย

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวิทวัศ ศิริสาขา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายวีระชัย พลาฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกรพินธ์ กุบแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงจารุพิชญา สงวนรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงชลลดา พระคำนาม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สพานหล้า

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงชุติมา ดัชถุยาวัตร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงปทิตตา ยุบลวัตร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพรวิเศษ นุภาพ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงพฤษภา โนนฤษี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงพัชราพร ทำมา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงมณทิชา นามราช

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงมุฑิตา อาจคำพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงวริศรา คำแหงพล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงวริศรา โมกหอม

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๒ เด็กหญิงวิลาศลักษณ์ ไชยฮะนิต
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงอริศรา แวงภูลา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอังสุมาริน แน่นอุดร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอิสรีย์ เลิศอริยฐากุล

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงไอริสา อารีเอือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๗
นางสาววรรณทนา พินิจวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงสุดาวรรณ ไพพา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายอนุชา แน่นอุดร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายภาณุวิชณ์ จันทร์เจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายสรรค์ชัย พิมพ์วิชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงสุพิชญา เผือแผ่

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายวัชรากร โคตปาสัก

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคตาขุน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงจิดาภา รัตนพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายสมภพ ข่องแรง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ถวิลรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุนิตา คำเพ็ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงรินลดา สอนปากพิง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอรทัย ไชยนำอ้อม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ธนคำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงชลธร ยินดีมาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวิภวานี มงคล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมชัยภูมิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายศักรนันทน์ ทิพโชติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายราเชนทร์ ชืนชมน้อย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ทศก้านตง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายปณณวัฒน์ ศักดิขวา

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงภัทรวดี มรรควิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจิรัชญา ไชยโก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายวรภพ ไชยแสง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงเมษา แสนคำแมน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายพุฒิพงค์ สินสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายปุณภพ วิเศษปสสา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญวิเชียร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิชชาภา ทูลธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายปยะ จิตไชย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พวงศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ตรีกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงเมสิณี อาษาศึก

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายนพรัตน์ เบญจโลหกะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ รักใคร่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงชนิดา รัตนพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชริษา รินทา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูผันเผิน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงกัลยา ปกกาสัง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายณัฐเกียรติ เครือแก่นแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงคุณัณญา นราพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงวิกาวี กุลกิจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายกฤตนัย ยุบญไชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายชยานันย์ โกสินธุ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สอดศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายจักรพงษ์ บำเจริญพร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุนิสา สมชัยยา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเสาวภา มุลเมืองแสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายสุริยกมล ระอิงคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสุจิตตรา คัฒมาตย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายเจษฎา รสชา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเขมิกา ชมภูบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณหทัย จันทะวงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุภาพร กอเดช

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายธีรชัย เวียงสงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงอรอุมา พรมสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอรุช จอมประโคน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร พันธุ์สาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายภูเบศภ์ ศิริสังข์ไชย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงลลิตา ชารี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธารากร คงพร

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวินันท์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงกวินนาฏ บางวิเศษ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงชลนิชา วาจาเด็ด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายจักรชัย ผาฤพล

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาพัง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายรพีภัทร เทพโสพา

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายวรัญู ลีโคกกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายวีระวิทย์ แสนเวียน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธีรภัทร ชัยพละเสรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ นานันท์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายดนุพร อ่อนนางม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงชลันดา จ่ากุยชร

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงพลอยนิตา จอมคำสิงห์ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ จีนโก๊ว

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ขาวลาจันทรื

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงเมธาวิณี จันทร์เสน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายอนุชิต โพธิสลาย

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุพิชญา โสคำแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพรพรรณ การสร้าง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงนภสร ตุงคสมิต

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงจันทกานต์ แฝงนายาง

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายรณชัย ประพัดโส

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวรนุช วิเศษปสสา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายนวพล อาจปรุ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงณชิกานต์ นาคะโซ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงธีราพร กุดนอก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงภัชราภรณ์ สิทธิโภชน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงสุทธิดา สมทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงสถาน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงชลดา ดอกบัวกลาง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงกฤษณา พทไธสง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจุไรพร แสนธิวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงจิดาภา แย้มโกสุม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ พฤกศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นายณพล ไชยรัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวสุทธิดา สุทธิชา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวกานดา ปสสาสัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวเกศรินทร์ อิมธิสอน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๘๙ นางสาวทศวรรณบงกช
กิงเมือง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวนนทิชา ขวลำธาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวนฤกานต์ พิมพ์โพชา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวธันยพร ภาระหอม

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวปภัสสร สงครามภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาวปยพร เดชทิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวสุทธิดา มุราชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๖
นายคณาวุฒิ หรพูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๗
นายอติชาติ สุวรรณศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๘
นายชิติภัทร จันทรวิภาค

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นายวรัท ศิริกิจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นายคฑาวุธ ประเสริฐสังข์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นายพฤฒิมนต์ จันทราวุฒิกร

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นายณัฐภัทร กาญจนรังสิชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๓
นายสิรภพ

ลินดาพรประเสิรฐ ๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวบุญสิตา จันทภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวพัทธวรรณ วันทานี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวจุฑามาส อรุณไพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวณิชา วรรณโชติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวนริศรา ประสาร

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวพลอยพิชชา ผูกพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาววฤณธร ทองประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๒
นายพชรพล สราญรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวชไมพร ยาสี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวชัญญานุช ลำพาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นางสาวญาณิศา วิทยศรีโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวฐิติญา ทับสีรัก

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๗
นางสาวสุกันยา ทองบ่อ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวอินทิรา ศรีพนาสณฑ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๑๙
นางสาวสิริมา ชาญชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๐
นายดาวทอง วิเลิศบริบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๑
นายมาษกร บุศพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๒
นายเฉลิมรัฐ ลาสนาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๓
นายกานต์ทิวา สากระจาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๔
นายทรงกลด ศิริราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๕
นายปรัชญา มาลาศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๖
นางสาวกาญจนา จันทร์สระคู

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๗
นางสาวสุภาพร ทวินันท์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๘
นายพิพัฒน์พล พรเสนา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๒๙
นายมณฑล บุตรใส

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๐
นายวัชรินทร์ พรมเกตุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๑
นายธรณ์ธัณย์ บุตรราช

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๒
นายขจัดภัย ศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๓
นางสาวณัฐภากัญญ์ เดชพละ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวศิริกานต์ สำเรียนรัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายอริย์ธัช โตพสิษฐ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงภูษิตา อัคมูล

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณัฐพล บุญวิเศษ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายวรัท คำภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายอชิรวิชญ์ มงคลบุญเลิศ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงทิพย์เกษร ชำนิ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอนัญญา ตรีกุล

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงปภานิน เพียวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงชฎารัตน์ น้อยโคตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงวรัทยา ศรีรักษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกัญญภัช รูปโสม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงสุพิชชา เรียงแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอัยรดา บรรพตพิทักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงศิริยา แสงผดุง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกัลยาณี บุญเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ฤทธิชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ กระเบากลาง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ แน่นอุดร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ โพนกองเส็ง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชลณชกร สัตรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายศุภเสกข์ ชมหมืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธีรโชติ กิจตวุฒิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายนวภูมิ พัฒนสระคู

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายรติวรรธน์ คันธจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายจักรดุลย์ ราโช

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายกฤชปกรณ์ วิเชียรศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพงศกร พรมมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายพัทธดนย์ กุลคำแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายโกมินทร์ คำมูลนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายกฤษกร เหลาไผ่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงศิรินทร์พร แก่นโมก

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุธีกานต์ ปองนานาค

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงฐิติวรดา พิทักษ์วัชรีกุล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงอัญชิสา ภูมิภาค

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ มันทะรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีโนนโคตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรไพลิน นาชัยโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสุทัตตา จำปาชุม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวิภาวดี เขตเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ เพ็ญนาดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนิยรัศมิ

์

หัตถนิรันดร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงวรัชยา เดชบุรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงวริศรา กุลกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุพิชชา พันธ์เพชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงธัญชนก มุทนาเวช

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงธาราพร แก้วเมืองทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายปยวัฒน์ อินทโร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวราพล กระอาจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายกฤษกร แสงงาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายธนรัตน์ ทิพย์รัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงโยษิตา หมืนสา

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ รุกขชาติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงอรจิรา แสนเสนยา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปญญพร ทีอุทิศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงภัทรศยา ภูทองขาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายอติรัณณ์ อินทรลักษณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ฤาโสภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงฐิติพร แสนสง่า

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงปรวีร์ มาตรด้วง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แหวนวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงภัทรพรรณ การสร้าง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพัชญาภา อิมใจ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพรพฤติกร ฉาไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายวัฒณคุณ เมืองทองแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายฉัตรวัชร์ ปานภูมิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายภควัต อัคมูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายสิทธิธัช กรองมาลัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงเปยมสุข ทองสุพล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วิชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกชกร ไชยฮนิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงปรารถนา พงศ์ทลุง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงจิราพัชร วรชินา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงญาโนทัย วงษ์ปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงพรหมพร พนมเขต

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงประวิตรา แสนเมืองชิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยฮะนิจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์ขาว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีรังสรรค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงชนิตา ธิมายอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกิตตินันท์ เม้าศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธินัญญา พรหมทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายวชิระพงษ์ งามเหล่าผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิเสนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงมยุรี ทรงศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายเฉลิมเกียรติ นราทร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธนเมธ อินสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงธันยนิษฐ์ พินิจการ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพิชชาพร ฤทธิดิลก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ มาหา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายชัยมงคล สุวรรณศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายอิทธิกร จามจุรีโสภาคย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ หินอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงมนตรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายทักษิณ กริวหนู

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายศุภาพงษ์ ตะราษี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพีรพล วงค์สมศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงรวิสรา ศุภศร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ รำสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ สังฆะชาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายกฤษดา น้อมระวี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวรันยา ฝูงขจร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธนกร สท้านอาจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกฤษณะ ดูลาเรยาโดว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงยูมิ โฮ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เหล่าศักดิชัย

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันทคัต
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงธารนำ จันทร์ขอนแก่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายจีรพันธ์ บุญอ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน รัตนพรมรินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงชนิดา คำสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัชพล แน่นอุดร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายชาญวิทย์ แก่นนาคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงฐิตาพร ผลาหาญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐดนัย กานุมาร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๔๙ เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ญา

วรรณสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายกริชชัย พรมเกตุ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายนพพล ช่างชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายเจษฎากร ทองธิสาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพิริยะพัฒน์ ฉายวิไชย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธนชัย ฝูงขจร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เชียวชาญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธัญกาญจน์ กัสรุกา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงกุลยา คำภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงชมพูนุช บุตรดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงนิลณภัสร ปนเกตุ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงรัญชิดา สังฆทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงวรรณพร ประกาโส

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอรฤดี ฉวีวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญผล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรบรรเทา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายอาซิรชา สุนาวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธนภัทร์ ลครราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายชาคริต จันทะคัด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายภัทรพล เฉลิมแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายจักรายุทธ อาจคำพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายประวิทย์ นิลพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอรรถนีย์ ปุริสา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงชูพรัตน์ รูทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ชูใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงรมิตา คละจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ บุญเดช

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฐชยา ไกรสิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงเปรมวดี เปลืองศิริ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสุพรรณษา คำผุย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงเกวลิน มานะดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวรนุช แวงสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายกานต์ชัย เบืองบน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายบดินทร์ โฮมพลงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนชาติ จันทึก

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายศุภสัณฑ์ วิลาจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธนภัทร บุญพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายปุณณรัตน์ วรรณวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายเดชนรินทร์ เศรษโถ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายอภิรักษ์ อารีเอือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายกิตติทัต เภรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายชยุตม์ ไชยพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีสาวแห

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หระดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพัดชา ผ่านสำแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงวิลาสินี สว่างวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงปทิตตา สินธุชน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล สิงหาบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงบุษบา เวียงอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุพรรณี จันทะรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ มูลมณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บัญดิษรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงคชาภรณ์ วงวิพัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงพัชราภา เผ่าเงินงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงนิชานันท์ โหราเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงฐิตินารถ ท้าวบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายธนานันท์ สีดวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีชุมภู
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๗ เด็กชายต้นตระกูลพันธ์
คนแรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายเจษฎา พงษ์จิตภักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายสดายุ ลีมาตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายรัชชานนท์ พนาดร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายพงศกร วินทะไชย

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพิษณุ วงค์พิมล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายภัทรพล กุลศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพรธิชัย เกรียบกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงพลอยชมภู พัฒนาศูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๗
นางสาวสุดารัตน์ ปจมล

๑๐/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๘
นางสาวสิทธิพร จันทบูรณ์

๑๓/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๑๙
นางสาวธันยพร บุญวิเศษ

๑๑/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๐
นางสาวขวัญเรือน แสนบัว ๔/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๑
นางสาววชิราภรณ์ สิมวิเศษ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๒
นางสาวรสริน ท้าวบุตร

๑๕/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๓
นางสาวปอนยานุช แน่นอุดร ๕/๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๔
นางสาวรัตนากร จุมพลเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๒๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๕
นางสาวชนิษฐา จันทนาม ๗/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๖
นางสาวกนกอร นิตุธร

๒๗/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๗
นางสาวปรินสิริ เมฆวัน

๒๖/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๘
นางสาวไพลิน ไชยมัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๒๙
นางสาวธิดาทิพย์ ทองดอนจันทร์

๓๐/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๐
นางสาวญาณิศา จันทร์วิภาค

๙/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๑
นางสาวตวิษา ประภาพันธ์กุล

๘/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๒
นางสาวปาหนัน ปราบนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๓
นางสาวปวริศา ปนะกาเส

๑๗/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๔
นางสาวปนัดดา เศษวงศ์

๑๕/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๕
นางสาวเบญจวรรณ พันศิลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๖
นางสาวสุธิดา ศรีมะเรือง

๒๙/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๗
นางสาวศศิธร คุ้มจาน

๒๙/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๘
นางสาวณัฐชลิตา อัมวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๓๙
นายอภิวัฒน์ พิมพาลุน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๐
นางสาวอริสรา เถาวัลย์

๓๐/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๑
นางสาวจิรพร วงษาชัย

๓๑/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๒
นายเจษฎา จอมคำสิงห์ ๗/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๓
นางสาวอินทิลา จันแดง

๑๕/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายกลวัชร พิมพิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกุลวัฒน์ พลเยียม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

แสงจันดา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ แวงวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

สิงห์วิสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนรัตน์ ดวงสุพรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยกำบัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายพิพัฒนชัย สอนสุภาพ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สุวัฒน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายวิชิต ยืนยาว

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายวีระชัย วงศ์อนุ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายสุรเชษฐ วิเศษสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมนอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกวิสรา ตาลสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ธูปนำคำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงธนิดา สริพล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงธันยธรณ์ ทรัพย์พันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพรรธิภา จ้งจันศรี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงมนัสนันต์ สีคำ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวริสา แก้วกำเนิด

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ จันทร์นคร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุพิชา ไชยศรี

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงอินทิรา สุดจีวร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายสุรพล ดลวิจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายอภิชัย รินไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงกาญจนา หอมกันยา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายคมกฤษ ดงบัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพงศธร ตาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายพงษ์นรินทร์ สาตี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพงษ์พิษณุ แห้วชิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายพีรวุฒิ มะโนธรรม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายเพชร ไตรรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายภูมินทร์ ชืนสว่าง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายสถิต หอมพนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายอณัฐดา ภูมิเลิศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงกานติมา ปยมาตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์อนุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงดวงเนตร คำหอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงปยธิดา รินชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงพิมพ์พิมล ทองเฟอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงยุภาวดี วงค์ละคร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวิภาวดี แก้วสมบัติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐพล วงศ์อนุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายนิธิ บุญเข็ม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายปกรณ์ เบ้าทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายปญญา พรรษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาษรเส

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงษ์วิลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายอนันต์ เพ็งพันธุ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ไพรสาลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงดารา โนนแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงทิพวรรณ์ ธนูชาญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงพิยดา อโนนาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ตาลมงคล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปะหุปะไพ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงศุจินทรา ไกยบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุกานดา ภาโนมัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงวัลญา ชินคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐนันท์ พรมวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงชลลดา ชาลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๗
นายสุทธิพงษ์ อรัญโสตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๘
นางสาวพิยดา พันทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายชนชิต ประตุคำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประสาร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายธนากร ทองการ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกนิษฐา อิศรานุวัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงชนิดา ปุจโฉ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงญาณิศา แสนวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์สุนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงผกา วิรุฬพัฒน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงบุษราคัม ทำทรัพย์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงปนัดดา สุพานิช

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงเจนจิรา แสนเมืองชิน

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายกิตติโชติ ศรีขัดเค้า

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีทามาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายชยธร ขันคำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงปนัดดา เมืองศรี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงชลดา อณุวงษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายก้องรัฐ ทองคำเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายธวัชชัย พิมพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธนกฤษ บุญหลัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายธีระนนท์ เทียงสุนทร

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเอมอร พิมพ์สุนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงทัศรินทร์ ภูผาหลวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เจนสระคู
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายจักรภพ เจนสระคู

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงจริยาวดี แสงสงคราม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงญาณิศา ราชมูล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชนิกา พวงศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วินทะไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา บุญทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงชลธาร วิชาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

นพคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงปภาวดี พลยาง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายชนเดช ไชยสงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกษมา ทะวะวัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายพชร อารีเอือ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอัฉรา เชือพรมมา

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ประวิโน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงวิจิตรา หลักแวงมล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ กองคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวรพล หาระสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงวรยา จรศรชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายชัยชนะ มะลาเวช

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพัชรพร ไชยกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายมหาศาล จิตชำนาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายศุภสัณห์ วงค์ละคร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายณัชพล นากลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายสุมนัสพงศ์ สุวรรณศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายชัยวุฒิ จตุไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายพิพัฒน์ พันพิทักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะดวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เสนาฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายบูรพา เสามัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายบูรพา ประจันตะเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายราชวัฒณ์ อามาตย์สมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๔ เด็กหญิงประภาภรณ์ หรเขต
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ จำนงกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธีรภัทร นีละพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงเนตรชนก ชมภูวิเศษ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายคณาธิป นิลดอนหวาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายพีระยุทธ ศรีทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายภูวนาถ พิทักษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายรชนนท์ พลูสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายสุนิธิ อนุศาสตรชน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายอรรถพล วินทะไชย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ประดิษฐ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ สกุลน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงดวงทิพย์ พิมพ์มูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภักดีสมัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงรุฬยาภรณ์ อนุพนันท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายภูริภัทร เชือมขุดทด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายอาชา งามผิวเหลือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกิงเพชร

่

บุญสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงฉวีวรรณ เทพนาที

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงนิตยา อุ่นจางวาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงเปรมวดี บุตรศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เฉลิมแสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงวาสนา อนันตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอนัญญา บุญขล้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงอาทิตย์ กานิล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพละออ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายจักรพันธ์ ชือดรุณกิจ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๒
นางสาวนันทินีย์ พาหิรัญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๓
นางสาวพัชรวรรณ กองพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงปยะดา ฐิตวัฒนสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๕
นางสาวจิราวรรณ หวังดี

๑๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นายชินกฤต ศรีสุข

๑๘/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๗
นางสาวณัฐยาภรณ์ บุญโคกล่าม

๐๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๘
นางสาวตันหยง หวายสุด

๑๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๘๙๙
นางสาวนิชาภา เพ็งอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๒๓๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๐
นายวรวุฒิ โพธิสาวงษ์

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๑
นางสาวอภัสสร บุญสาร

๒๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๒
นางบุญศรี บรรเลงการ

๑๕/๙/๒๕๑๓
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๓
นายโชติภัทร แสนบุญมี ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายฐาปนพงศ์ ลาจันทร์

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพลภัทร แก้วประเสริฐศรี ๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายธีรภัทร ผือฮีเขวา

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอนุสรณ์ พันโน ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โสภณ
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายทรงวิทย์ ประภาษพงษ์

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายเอกทวี ผาสุก

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสลามาตย์

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายฐิตากร ทองคำ

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิราสาสตร์

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายอิสระ สิงหาวงค์ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายปยวัฒน์ สุ่มมาตย์

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงชลธิชา สวาดนา

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุนิตา พันธ์หอม

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงกิตติยา โยธะบุรี

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสมพร วงค์คม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ กรวิรัตน์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายเรืองไชย สอนโยหา

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายธนชัย มานัด

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายสมพงษ์ นีลพันธ์

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ร่มศรี

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพีรภัทร เหรวรรณ

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายยุทธพิชัย หารประทุม

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายภูเมศ รัฐติกานันท์

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายเกริกเกียรติ สังฆะมณี ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายญาณเดช พูลศิลป

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายเต็มทรัพย์ มะธิปไข

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงผกาวรรณ ไกรแก้ว

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนยะบุตย์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงทิฆัมพร อุทัยแพน

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอริศรา ทิพย์โสต

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอนุศรา ปุริตา

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปานระวี เฉียดนกยูง ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พรมบุตร

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงเกวลิน วงศ์กันยา

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ สุดสวัสดิ

์

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีวิจารย์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายภูวรินทร์ เวียงคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงระมัณยา กระตารัตน์

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๓ เด็กหญิงกฤษติญากร ผลใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พระหามาตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปภัสสร จำปาศักดิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พิมล หรเพิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายชวลิต พิมพ์ภู

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ลาวัลย์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายเกียรติกล้า ผ่องแผ้ว

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัชชา เขียวเพชรบุรี

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงชลธิดา วิเศษศรี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงธิติกานต์ ระนิล

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงพรผกา ธิปโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงวรกมล นวมนิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายศรีวัฒน์ เกล็ดจีน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุภาพร เขตเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงฐิตาพร มะณีพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายณัตพล แซ่เตียว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนาคิม ้ลำจุมจังำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงวาสินี อาจสมดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยศีรษะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช เขตเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงฑิตยา ศุภดล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายกนกพล พิมพ์ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายบัญชาพร มุกดาคำ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ มนปราณีต

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุนันทา เลิศลำหวาน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงนภัทร์ จิตรมานะ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนหูม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายธนชัย พรมมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายอรรถชัย สุภาพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายชินพงศ์ จิตรไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายชนัญดร โพศาราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายภัทรเชษฐ์ ต้อยจตุรัส

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นางสาวพรรณนัฎฎา สังฆะมณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายภัคพล จันโทภาส

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นางสาวกุลณัฐฐา คำแดงไสย

๒๔/๐๕/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๘
นายระดับ พรมเกตุ ๕/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๗๙
นางอนงค์ คล้ายสมจิตร

๒๑/๐๑/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายภัทรพล สีลาดเลา

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายพงศกร โพธิสาราช

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพีรวิชญ์ มาตย์วิเศษ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายศราวุธ เพชรแสน

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายธีรพงศ์ ศาลาจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายโชคทวี วินทะไชย

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงพลอยชมพู ผ่าผล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงมีนา ใจบุญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงฐิติมา สมภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงนริศรา พนมเขต

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายศักรินทร์ สีลาดเลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามไพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพงศกร สีลาดเลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงธีระดา ใสยนอก

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายบริวัตร แก้วอาษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงรินลณี ศาลาจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายกฤษฎา กุนาเหียน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงประภัทรสร นิสัยเสริม

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงอังคณา วงค์อามาตย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายกีรติ พละพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายจตุรภุช ไชยมงคล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ร้อยบุญศรี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายธนากร นพเก้า

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนากร วิจิตพจน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายบุญชู ขระณีย์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายภัทรพงษ์ สุพร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายอนุชา ไชยทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพรรษชล ล  สุวรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศรัญญา กอสุระ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายวรฤทธิ

์

หลุ่งเปา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายภูวดล โมงมาค

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายจิรานุวัฒน์ อินตา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงปยะธิดา นาเมืองรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงมณทิชา ผดุงกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายธนพงษ์ สังฆะมะณี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงศศิกานต์ มัสการ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปญญาพร ออมแสน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงศิรัชชา ทานะเวช

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายธีรภัทร แน่นอุดร

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายบุญธรรม พรมมหาชัย

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๐
นางสาวอารีญา เสาสมภพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอานนท์ สีลาหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายธีรพล วงค์อินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา ชมภูบุตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนา หอมคำพัด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริเวช

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธิติวัฒน์ ศรีทองจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายนครินทร์ วิชัยศร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงณัฏฐพัชร สีหามาตย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงอลิตา ศรีคำภา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ประกอบศรี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงเบญจพร คุณา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปภาวดี พันดร

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐยา พูนศรี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงอริสา ปริพล

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กุรัง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายณัฐพล สุตานนท์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

บุญศักดิรักษา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงธารวิมล ภูมิเขต

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา คำพันธ ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายอมรเทพ กุรัง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ กัลลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอรรธิชา ด่านวันดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายทินวรรณ อนุไพร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเพทาย ลีโคกกลาง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายรัตนติกรณ์ ระดาฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงณัฐชนก อนันตา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงเยาวภา สุภสร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สาระวาท

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ งามฉวี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายพงศกร ลีโคกกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ รักษาภัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๓ เด็กหญิงสุจิตราวรรณ
ขันสีมล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายวีระพงษ์ ธรรมขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุนันทา หินแสงใส

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายพงศกร คำโสภา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายจิรพัฒน์ อุ่นอบ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกิตติกร เย็นเสมอ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ไชยชิต
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายอรุชา ราชวงษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายนิทัด ปาโส

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนชัย ริมเหมาะ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญวิเศษ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวิภาพร คัฒมาตย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงวิภาพร จำปาสด

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงนำฝน ทองตัน

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงรัชนี หลักแวงมล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสุจิตรา ญาณไพโรจน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อรรคดี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ เครือแสง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงวิยะดา สลายทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายณภัทร มุดขอนแก่น

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขจรจิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอรยา พิมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงพิณทองแท้ ไชยพิลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสิริกัญญา แสนยะบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ ปานสีลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงชลิตา ปาปะเถ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายนิพัทธ์ เหวสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายศรัณย์ พันธนู

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ เรืองบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกัลยาณี สระกาศ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ลาภคง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงฐิติยา ชามะกรม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ เสาสมภพ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีอาภรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงอรณิชา ลาภะคง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังฆมณี

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขจันโท
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

วัดแผ่นลำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายธนพงษ์ เผ่าแสนเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายนวภัทร ประเสริฐสังข์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายพลธกร โชติรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายพลพล พงษ์เหล่างิว

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ไชยปญญา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปยะมาศ สังฆมณี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงปลิตา จงใจ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจิราพัชร บุญวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายคุณานนต์ ลุนสอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายนาคินทร์ ศรีเสนพิลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายปยะราช วะโรหะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายพีระนันท์ ปาปะเก

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายภาณุสิทธ์ ชินรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ นามพิลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงศิตา แย้มโกสุมภ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายรัชพล คุณวงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร ทินบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายกฤตภาส พลสนาม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายธีรภัทร คำแหงพล

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายธีรภัทร รัศมี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายภัทรพล จอมคำสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายภีระดล จอมคำสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ปทมะแก่นทราย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายวีระภัทร กรมขันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายอภิวัฒน์ จำปาจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายอัครวินท์ สุวรรณราช

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงกสมา พิมพิสาร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร จอมคำสิงห์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณิชานันต์ บุญส้ม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีไชย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงบุณยาพร จำรัสแสง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสุภัสสร จอมคำสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงอัมรินทร์ จอมคำสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงวรรณพร วินทะไชย

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอรอมล วินทะไชย

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วินทะไชย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายก้องภพ จอมคำสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ จอมคำสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายธนะพัฒน์ จอมคำสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงปนัสยา จอมคำสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จอมคำสิงห์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงปวีณา ทังถิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงจุติพร สารวิวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงมณธิชา จันทร์ทะศร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงวนิดา มะโนมัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงสุภาพร แก้วปตโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายชลัมพล นรทร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๓๙
นายวรายุทธ แดงอ่อน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนิภาพัฒน์ ธุระกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ วินทะไชย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงพรชิตา จอมคำสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธีรภัทร์ มีบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายประกาศิต จอมคำสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายชนานนท์ จอมคำสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ หันกิรัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา จอมคำสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายอรุณ อามาตย์มนตรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายกจฐ์ธงชัย จอมคำสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงปวริศา จอมคำสิงห์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายปวริศ เพ็ชรศิลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายอิทธิกร หอมเกษร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายกฤษณะ โสมเสริมทรัพย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายชาญณรงค์ มีศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายตะวัน ปทมะแก่นทราย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายพัศพงษ์ พลพะนาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายอัครเดช พรมโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายปยะวัฒน์ วินทะไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายภานุวัฒน์ วินทะไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงพรวดี เมืองนก

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงช่อเพ็ชร อยุ่สมบูรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายพงศธร สมบัติหอม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงธิภากรณ์ แสงงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงปทมาวดี ขอสืบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงมลธิชา สินทบ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงวนิดา แซ่อุ้ย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงธารารัตน์ ศิริเวช

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงอรุโณทัย เทพสุระ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายจักรี ผาพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายชิษณุภัทร ขวัญเนตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายประมุข นีระพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายปรีณวัฒน์ กำเนิดขอนแก่น

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายเทพน้อย วงศ์กะโซ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายราเชนทร์ แก้วอุดม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายธีรวุฒิ หล้ากำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายอาทิตย์ มาตย์วิเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ พลพะนาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงฟาน่อย วงศ์กะโซ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงวิจิตรา แก้วปตโชติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงนริศรา พานิชเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงอาทิติยา สมการณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงพูลศิริ บุญเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายธนโชติ แก่นนาคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายรัฐพนท์ ศรีนุเสน

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายอดิศร นิตุธร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงณัธิชา เทพสุระ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ชูแฉล้ม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา นามนาค

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายพรพิษณุ เทพสุระ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายนุชากร ทองเกษม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทพบุรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ด่านขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายธนากร มาจ่าย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงจุฑาพร จำนงพิพัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงปนัดดา อุตรมาตย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงจิรวรรณ ชูแฉล้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงสุภานันท์ สังสะดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายวิรัตน์ พลหนองหลวง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายวีรภัทร จันทมูลตรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ลุนสะแกวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ กุลพัต

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายรัฐนันต์ โพธิผาง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงไอริน เจริญสุขเจีย

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงรวิวรรณ แก้วทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๕
นางสาววิกุล วิลัยล้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๖
นายวีระชัย ธรณี

๐๗/๐๙/๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวกนกวรรณ ศิริเวช

๐๒/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๘
นางจิราภรณ์ สัณฐาน

๐๓/๑๒/๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๐๙
นางสมัย จันทะบัณฑิต

๐๗/๑๒/๒๕๑๙ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปายาง

กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๐
นางสาวอนุสรา สัตบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปายาง

กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายปรมี ผุยหัวดง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายพงศกร ประจวลสุข

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ คนโทเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายอัจฉริยะภูมิ มีผิว

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๒๓๐
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุมกลาง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ กุลวงศ์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงวริศรา มนต์แว่น

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงนิธินันท์ ลีกา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงกุลนัฐ จันทร์ดำ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีเหล็กซ้ายดอนแตง

้

ดอนแตง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายศราวุฒิ ประทุมสังข์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปายาง ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ พลนงค์ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปายาง ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงอาภาศิริ สอนลาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน

่

ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงอรินญา ไชยกองชา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน

่

ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ นาทาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน

่

ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงพรรณภา เครือผือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน

่

ปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายอัฐกร รักษาเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงศิริวิภา ชัยเลิศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ลือจันดา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายอชิรวิทย์ โคตุทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

อินทะไชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงธันดา ช่างถม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายสุวิทย์ ผามอินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บางหนู
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงปาลิตา ชัยพิมพา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ค้าข้าว

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงอาริษา ฐานะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายธีระพงษ์ ไชยราช

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงริศรา นาสาลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายธีระเดช หมืนหาวงค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจักรีรินทร์ กาฬพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงธัณย์ชนก ชินหงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงธนัชพร ราชพลแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงเก็จมณี แก่นแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสิทธิชัย สดับสาร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ หาญตับเหล็ก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายธนา ศรีนอก

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายปรัชญาพร เหง้าน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญปก

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายพิษณุลักษ์ โคตุทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายวาสุเทพ กำเหนิดสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายศราวุธ หาญลือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายธนพล มงคลดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายฉัตรมงคล ช่างถม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายวรวิทย์ เสนามงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงแสงอรุณ อันไฮ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงวรรณวิษา นาคปราสาท

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายจักรพงษ์ ชุมทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงสุดาทิพย์ พรมเคน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายธนภัทธ์ โพธิขาว

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีแพ่ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงสุมาลี แสนสุด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงญานภา สาชิต

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงสุปราณี สุขดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงเกศมณี บุญสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายตรีภพ รักษาพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ ดอกจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๘
นายอัครพล หอมเนียม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กองพิธี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายปรเมศร์ กันหารินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายวรวุฒิ ศรีศิลป

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายกิตติพงค์ วงกลม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

รอดจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงวิภาดา ไพศรีศาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงปยธิดา สีมาชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายกฤษดา การนอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายจิรภัทร ศรีปดถา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดาบณรงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายนนทิวากรณ์ ยมมะรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายอาชวีร์ โต่นวุธ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามเสนาะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงศิริขวัญ นามเสนาะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงเมลิษา อักษร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายจักรี ขุนอภัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายเอกรัตน์ ชัยบุญมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงกิตติยาพร ธรรมวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงพิชาพร พรมจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ คล้ายคล้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายพีรภัทร ภูครองเชิง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ เนตรอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายอนุพงศ์ สัจจา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายทินกร สีสอนดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายธีระเดช อ่อนละออ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ดีสมบัติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายมโนชา พงษ์สุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายศิวะเกสิน สวนงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวอาภัสรา สุวรรณศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๘
นางสาวศิรินธร สรรพอาสา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๒๙๙
นางสาวณัฐกานต์ แสนพันดร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวอุมาพร บุญมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวเกตน์สิริ นำนวล

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายอดิลักษณ์ จอมมะเริง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นายพงศธร วรรณชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นายณัฐภูมิ จันทศร

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาวหฤทัย ใจดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวอรญา เนือจันทา

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวสุปราณี แก้ววิไล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นางสาวเบญจรัตน์ เอกรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวศิริวรรณ จันทะคาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวพายุริน วงค์นาแค

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๒
นางสาวมณีจันทร์ ไคร้หมู

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๓
นายวงษ์เทวัญ สีนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๔
นายศิวรักษ์ พิรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๕
นายวัชรพงษ์ พิมพ์เภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๖
นายอภินันท์ จันทะบัณฑิต

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๗
นายเอก เย็นพินโย

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๘
นายวีรพล ฤทธิแผลง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๑๙
นายกฤติพงศ์ พาลอุ่น

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๐
นายยุทธพิชัย ศรีสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๑
นายสายฟา ศรีวิไล

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวจันจิรา คำมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๓
นางสาวดวงใจ ดอกจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๔
นายเกรียงไกร วรรณสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๕
นายธนาธิป หงษ์บัวภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวอัมรินทร์ ทิพย์มณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๗
นายชัยวุฒิ มุกดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๘
นางสาวปาริฉัตร ภูมิเฟอย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๒๙
นางสาวชมพูนุช สดับสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวนัฐธิยา ชุมมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วัดธาตุ ธาตุ  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายมนภาส บุญภูงา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายชัชวาล ไตรวงษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายณวัฒน์ แสนภูวา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายธนากร พนมสินธุ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายนิสิต ร้อยชิน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายสุภัทร กองพิธี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายเจษฎา รอดชีวะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายวรภัทร ศรีจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายอนุภัทร ยีสุ่น

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายกิตติภูมิ บุญภูงา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายอนุสิทธิ

์

รัตนนนท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ทับมะโรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายสิงหา กันยะวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายสุรี สิงห์ซอม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงช่อทิพย์ ผลสวิง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายรัฐศักดิ

์

พรมสากล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงจิราพัชร เรืองบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงนัฐนิชา เกาะแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงศิญารัตน์ ประเสริฐกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ วิสัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงวรรณิสา บุญจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายสุคิณ หมีขัยน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายมงคล อิธิยศ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายอนันชัย คำหวาน

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายธนภัทร อุดมคำ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายจักรี สุภารัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายสิทธิชัย กองพิธี

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายวายุ พงษ์เกษม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายอเนก อาจสุโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

กองพิธี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายปานทอง ปะกะตัง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายศุภกร มาคง

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงนุธากรณ์ ศรีวิเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงสุขาดา ไชยราช

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พาละพล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงจีรณา สงวนวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงวันย์วิสา โททอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงอารีประภา ลาดแท่น

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายสดใส อุดมทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายภัทราพร เศษโถ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายศศิประภา สงเคราะห์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายศิรินทร์ยา สุ่ยหล้า

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายธิติกานต์ โยตะพงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายนันทิชา เค็งนอก

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายลลิตา แก้วมะลัย

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายศิรินันท์ อุปชิต

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายนวัช ทองบาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายวรมินทร์ ศรีแสนยงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงอัมรินทร์ ศิริสิงห์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงภูธเนศ ดวงจำปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงชัยกมล ผิวงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงจีรพัตร เกียงไธสง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงอนุวงษ์ นิลวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอรทัย พัดโท

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงศรุตา ชมสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายวีรพงษ์ นามบุญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายเดชา สีหาโคตร

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายเทพวุฒิ เชิดชม ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นามสองชัน

้

๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายศุภชัย ออมอด

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายชาญณรงค์ พลสว่าง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงสุจิตรา สังสนัน

่

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงดุสิตา สุขใจ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงพรวิพา เชิดชู ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงศิริรัฐวนันต์ วงษ์หาร

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีชม

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายเชาวลิต เชิดชม

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงอภิษฎา แสงศรี

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงวรัญญา ไชยโคตร

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงปยะวดี สีมาร

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์ม่วย

๒๙/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงขวัญกล้า ชมชืน

่

๓๐/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงปภาวดี คำสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายอดิเทพ ติบเหมย

๊

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวราพร หมันจำรูญ

่

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงรติกานต์ พึงจิตร

่

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ พันมูล

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงจิตรลดา โพธิชัยทอง

์

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ ชาติงาม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงกฤติพร สรวยงาม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทวีนันท์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายจักรพงษ์ เชยกะรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์สนิท

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายเฉลิมชัย เพ็ชรวิสัย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงชลินี บำรุง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายธนโชค นวลจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายนภัสกร สายสอน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงรุ่งธิวา พรมพิลา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ วงษ์สนิท

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายวัฒณา ชีวาจร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวายุพงษ์ หงโสดา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงวริศรา ศรีนวนจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายศิวกร วระบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงศุภิสรา ศาลางาม

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายเอกรินทร์ พิมพ์สินธ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายกฤตพจน์ กลีบจำป

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายฐานพัฒน์ บุตรไชย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายนิติธร การศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ ชาติงาม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงกนกนิภา แท่นคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงกมลพร ภาคมฤค

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ฝอยเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงญาโณทัย ศรีทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายทรทราเทพ ศรีรักษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ช่างถม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธีรภัทร ลพศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

สีนวลจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ วงษ์สนิท

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายมนัสชัย ชาวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสนอุบล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ คำภูเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายรัตนพล ทำมีภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงวรรณภา แพงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายศาสตรา เหนียวบุปผา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายศุภชัย สันแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงศศิธร จันทร์ภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงศศิธร เวียงซ้าย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงสายสวรรค์ นีระขันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงอรปรียา ศรีบุรมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงสิรามล สุทธิธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาติงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายกฤษดา สันแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายสรชัช สายเพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายศรศักดิ

์

มาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงอริษา ศรีบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๗ เด็กชายศาสตร์ตราวุฒ์
ลพศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงอรอนงค์ วงสาโท

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายพีระวัฒน์ คลทา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงพัชรี เชยกะรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายนฤเบศ วรรชนะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายนนทกฤษณ์ หารคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายอภิชาติ มาศสำโรง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายทรงพล จันเตีย

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายณัฐถพร ทวีนันท์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายธนากร คำวงค์ษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายกิตติวัฒน์ บุญครอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายกฤษณะพงษ์ เกณฑ์สาคู

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๖๙ เด็กหญิงธนาศราภรณ์
แสงสงค์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงศศิธร พ่อค้า

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๑ เด็กหญิงประกายพฤกษ์
ลือโสภา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายชัยพร จันทร์ธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายชัยมงคล ลือโสภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ งามสะพรัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธณิสรณ์ เอ็มประโคน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายภูบดินทร์ โพพยัคฆ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายภูวดล วรรณคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายสุริยา คำภูเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายอภินันท์ แสงสงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ โตเขียว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงนภิสดา เฉนียง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงปริตา ปรึมพิมาย

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ ทวีนันท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายกิตติธัช ออมอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายธนภัทร แสงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายพุทธรักษา ไข่สังข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายพีรพงษ์ เกณสาคู

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงศิรินยาพร ไข่สังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายนพพร วรรณสิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงชุดาพร พิลาป

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๑ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
รัตนแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงนิดาวรรณ แท่นทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงปฐมาวดี ทวีนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงพฤษสุดา ขนันไพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทับชาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ไชยศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงสุจิตตรา บุญภิโย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา หงษ์มาตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงอภัสรา ปาเส

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายจิระภัทร ผุยศรี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ สุทธิกร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐวัตน์ วิเชียร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มิสา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอนุพงศ์ ธรรมเสนา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์คำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงขวัญข้าว คงสุดี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงพัชราภา ศรีเดช

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา เยาะเย้ย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสราสินี ชมทอง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ จาบทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงอรยา เสริมวิเศษ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงอนงค์นารถ ทองเสม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงอรดา งามพับพา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงอรทัย คงสุดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงจีราพร มีพรหม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ วิเชียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวีระพงษ์ สุกใส

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงกนกพร เจนจบ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงปนิดตา บัวเหล็ก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงปรัญญา กระจวบสุข

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงเมธาวดี ท้าวคาม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงอรปรีญา โกฎหอม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงธิติมา สุวรรณธาดา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายสิริวัฒน์ พาพานต์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอัครศาสตร์ หนูเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายอนันตพร ลักขษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา ประกอบแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ อินทร์เพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงอภิชญา อุทิศรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายชลธาร บุญล้อม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายตะวันธรรม ทุมลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายธีรเทพ ทิพย์หล้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายธีรวัฒน์ เจนจบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายปานุวัฒน์ สุดสูงเนิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงพิริษสา สุขสนิท

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายพิราม พิรมย์รืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงเนวิกา จอมทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายธนาธร ลักขษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายพลธวัช ทอนอทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสันหวัช แปนทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา ชมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายวิศวะ กระจวบสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงจีระภรณ์ ตีรศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายพงศ์เพชร แผ่นทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายศุภรัฐ โพธิหมุด

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายจิรายุส มาสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายจักรณรงค์ กงทัพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยงาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายกฤษณะ มาหาร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายมงคล พืนสอาด

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายวุฒิชัย เจียมใบ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายเพชรแท้ คำทำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงธิดาพร ทองอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายสุกลธวัช ชนะพจน์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทองอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายคงกฤช เพชรกล้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายธนวิชญ์ สุขสบาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายภูมินทร์ บุญสอาด

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายเสริมศักดิ

์

จันทร์แก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงเขมมิกา พรหมบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงจิรวรรณ อนุภัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงฐิดาทิพย์ อุทาหรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงฐิตาพร หอมเนียม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงยศวลี ยางสูญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงสายัญต์ สุขจันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมนาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ชีวาจร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงปริตา พูนมี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงฆฤณา เฟอร์นันเดส

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายจิรภัทร หุนทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงธนพร สุขสนิท

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายธนพล สีสมบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายธีรเดช หงส์บัวภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายสิทธิชัย กวยทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายปญญาวัต ถนัดทาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายณัฐพล พุฒเคน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงวรรณิศา

เพชรประเสริฐสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงวรรณิภา

เพชรประเสริฐสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเหาะ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ พวงมณี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายเจษฎา ปรีดา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงสุนิสา คงทัพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงจุฑาพร สุขขา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๔ เด็กหญิงชมพูเพียงดาว
ลอมโมลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายกิตติโชติ สังเกตกิจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายไชยวรรณ ลุนาบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายโชคอนันต์ ศรีจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ จันเครือเกิด

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายนาคทพล ผู้ดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายยศกร วงษา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายศราวุธ เอกคณะสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายออมสิน ทองดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ ผุยพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายสมัย โพธิจิตร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงอรทัย พวงไธสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๖ เด็กหญิงศิรินทร์ฏาวัลย์
แก้วทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงภัทรมน เกือชู

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงฐิติพร บุญล้อม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปริญญา บุญแตง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงวรลดา มากเหลือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ หงษ์สีทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ บูรพาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายคนาธิป กะตะโก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวิเชียร อดทน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงพิยดา ไวยศรีแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายมังกร ดอนสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายปริพนธ์ แกมนิรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายเอกวุธ เตจา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายวันชนะ วิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา พรมชุม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงพัชรี หนองขุ่นสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ พลอาสา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายเจษฎา เมืองโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ โถชารี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายคธาวุธ บุตรใสย์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงนิตยา ภูโพนม่วง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอารุณี สลัดทุกข์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายธีระพัฒ โพธิภักดี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายวชิรบูรณ์ การะเกษ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ อินทร์โท่โล่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายนิติภูมิ พิมเภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายภาคภูมิ เสาร์ศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายธวัชชัย ผามอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงเอวิตรา นามลาบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงรัชณีย์ แต้มพิมาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงบุษกร ชัยสิทธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงนภสร ปรัญญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงฉัตรธิกา มุ่งห้อยกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๒๙ เด็กหญิงบุปผาสวรรค์
ชินหงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ มูลเพชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายจารุพัฒน์ จันสมุด

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายณภัทร ทองบุรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ ยินดีทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายนวพล ธรรมิภักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๗ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายอัฎษฎาวุฒิ จันทค่อม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ พละชัย

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายพงศกร นามบุญสี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวรวุฒิ พิมพ์เภา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายหนึงเดียว

่

เล็กประยูร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวรัฏฐา ลาดศิลา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ภูมิศรีจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงอรอุมา นามจันดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายจิรายุ กุมผัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายธนวัตร์ โพธิน้อย

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงวิธิดารัตน์ วิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ช่างศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ผิว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายภัควัฒน์ ปากสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายอดุลย์ พาที

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ กระรัมย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงกฤตชาญา รักษาโฉม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงพรพรรณ ช่างถม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงเพ็ชราภา วงษ์ศรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายจิรายุทธ บุญศรัทธา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงรุ่งนภา สิงห์สุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงอาธิตยา เมืองเหนือ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงณิชาภัทร บุตรดีวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงเพชรดา ภูปา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงภัทสร ลีกา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายเมธังกร สิงขา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงวริษา ระหาร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงนำเพชร น้อยบาท

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา ชาวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีพจน์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายวิชวัฒน์ ประยูรสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายนัฐวัฒน์ ช่างศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายปญพัตร หล้าเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายทิพทวัส ศรีแก่นจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  
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รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายปุณณวิช ผดุงศรี

๐๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายเดชาธร สอนแสง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายกฤตณัฐ ตรีกนกศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายฉัตรมงคล ประทุมมัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงกชนิภา ตรีกา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงชัญญานุช ยีสุ่นหอม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงธนิสร ศรีดาเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวศรี

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงสาวิตรี ตามสีวัน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงสุชาวดี มุสเล็ม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายชลธี จันทร์มหา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายธรรมรักษ์ มงคลดี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายชิณวุฒิ บุญศรี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๓
นายพุฒิพงศ์ สีแดง

๑๕/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๔
นายณรงค์ แสงแดด ๘/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๕
นายศรายุทธ ทะริยะ

๒๓/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๖
นางสาวศกุนตลา มะรังศรี ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๗
นางสาวธริญญา น้อยบาท ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๘
นายสุรินทร์ลักษณ์ ศรีไชยวาน

๒๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๘๙
นางสาวปราณี ชาติมูลตรี

๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๐
นางสาวมิทดา กวยทอง ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๑
นางสาววรรณรัตน์ แนบโนนสูง ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๒
นางสาวสโรชา วรรณคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๓
นางสาวสุกัญญา อึงชืน

่ ่

๑๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงนิตยาพร สุทร

๓๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายกฤษดา สุดวิลัย

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายวิวรรธน์ จันทกุมาร

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงวราพร ใบเจียม

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๖๙๙
นายทักษิณ ชาติมลตรี

๑๙/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพัชราภา สระแก้ว

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพูนพิพัฒน์ ปสสะตัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายชลันธร นนทไชย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายปริทัศน์ มาตรศรี

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายวรวิทย์ ปาวแฮด

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  
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รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายศักดาเทพ สังฆะพันธ์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายศักดาอมร สังฆะพันธ์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายสมบัติ มหาวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกมลพรรณ มะณีสาร

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัญญาดา มณีเลิศ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจิรนันท์ มุมกลาง

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงณิชามล บุบผามาลัย

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงนัฐพร เลือมลำ

่

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงบุษชบา ช่างถม ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงมาติกา ฉิมงาม

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงลลิตา หงษ์บัวภา ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายปุระยุทธ สำเหนียก

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายพงศ์ภัค สาตรา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายพยัคฆภูมิ เพ็งแข

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายวรวิทย์ มณีเลิศ

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายสราวุฒิ สุวรรณสี

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายสิทธิชัย วงค์คำสุข

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายสุระชัย ฟองเสียง

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายอนันดา พายุหะ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงกิตติมา พรมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงธารธารา ชาญกล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงมาธิณี มะลิซ้อน

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หาญลือ

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงศศิวิมล โคตรวงษ์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงสุมินชญา ชัยปตถา

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ โยมรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายภุผา แพงศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายต่อศักดิ

์

ปาเส
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายพันกร สร้อยงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายเอกรินทร์ โสช้าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเทพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายกายสิทธิ

์

แก้วศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชอบชืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายธนกฤต ดวงสี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายยงศิลป วิเชียรดี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๐ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ เอกคณาสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายวรวุฒิ ศรีลาราช

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายสุธิชัย พิมพ์ตะคลอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายอนิวัฒน์ ตางาม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายอนุชิต ทาบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงปนชนก จันทร์หอม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวิลัยวัลย์ ศูนย์ดำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงศิริญากร บุญเจียม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงสุวิภา สุขแสง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายธนพร อึงชืน

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงวริศรา วังหิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายอาทิตย์ บุญเส็ง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงกชกร เพชรหงส์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายเพชรแท้ เงินของแพง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงเปรมิกา หอมเนียม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงปยธิดาพร วงษ์สพาน

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงกัลยาณี คำพร

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงสายธาร ดงพอง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงปานชีวา เภตรา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงหทัยภัทร ศิริษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงวิภาพร พันธุ์ชมภู

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงปนัดดา มนตรีวัน

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายเอกบดินทร์ ทองเลียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายโชคชัย ผาสานคำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายอิทธิชัย ทันการ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายวงษ์สกุล โสดาโคตร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายประชาธิป พันธ์ดี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายก้องเพชร ราตบุตร

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายวชิร นนทะเสน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายปรัชญา ประกอบศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอริษา แก้ววงษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายคชารัฐ ราชมา

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายชาคร โคตรทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายปภินวิทย์ สังคะพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ออมอด

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๑ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายอนุชา ไชยพันโท

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงกมลานันท์ ออมอด

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกาญณ์เกล้า มะลิงาม

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมเกตุ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี นาแสวง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงสาธิดา ตีระศรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงอธิชา ไชยแสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายธนบัตร บุญเมฆ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายพัทธดนย์ รักษาศิลป

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสิราวรรณ ทรัพย์ทราบ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงสิรามล ทรัพย์ทราบ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ สีมนตรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายภัสกร เบ้าโนรา

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายวัชรากร แพทย์ราช

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ ทะชาดา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายธราธิป หลวงลา

๑๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายคุณากร แอบทอง

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธีรภัทร มณีแสง

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงกนกอร จันทร์จ้อย

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุทาดา นีระขันธ์

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงวิชุดา คำงาม

๒๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงจรัญญา สิงห์มาตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอุดมทรัพย์ นารี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงนันท์นภัส บรรลุสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงอาทิตยา ชัยนารี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายทินวงษ์ ชาติมนตรี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายเมธิชัย สิงห์มาตร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายอดิศร จันทร์อุดร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายอนุชา เดชโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงสุภัทรา ชูชีพ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ภาโสภะ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงศศิยากร แดงงาม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายอภิชาติ ศรีทา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนกร ก๊กลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงลษิดา เสริมแสง ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ โยธาจันทร์ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายชัยธวัช บานสี

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงชลธิชา แก้วลา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงสุธิดา พาเสน่ห์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงอริสา โพธิบาล ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงกุลธิดา ประกอบผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ โยธาจันทร์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายกฤษดา วรรณสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

อุไชย
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภูผิวโคก

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เหล่าบ้านเหนือ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๑ เด็กหญิงวธัญญาลักษณ์
ศรีนวล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงพิไลพร ชาดาหงอก

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายนัฐพล บุญจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงวิรยา ปุริสมัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนานุกูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายกิตติภูมิ มุ่งดี ๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายชัยพล วรรณโนรักษ์

๑๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายณัฐกร สีบุพะ

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายธนากร อ่างทอง

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ คำดำ ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายนภัสกรณ์ วงษ์หล้า

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายพงศกร ศรีแก้ว

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

โยธาจันทร์
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายจิรภัทร อินทร์เสวก

๒๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำดำ ๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

แคนเภา ๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ธิทา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พลเยียม

่

๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงพรนัชชา ผันพรม ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงนุชธิดา วงษ์จำปา

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงสวิตตา แก้วประเสริฐ ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงจารุวรรณ โยธาจันทร์ ๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงพิชญาวี หาญศึก

๓๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงพักตรวิไล ราชาพุทธ

๒๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๓ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ โยธาจันทร์ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายบูรพา จำปาขีด

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา แสงโทโพ

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงสุพิชฌา บุญโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงณัฐชยา แสนสี

๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายนพรัตน์ ไวเร็ว ๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ โยธาจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงเจตสุภา นามหาไชย ๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงฐิติกาญ หาญศึก

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ดำดี ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายสิทธิพงศ์ สุวรรณหงษ์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายสุรยุทธ์ คำวงษา

๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายพีรภัทร สุวรรณมณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายอัศวิน อรัญญา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ทรัพย์พล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เกณฑ์สระคู
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายรพีพงศ์ โยธาจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายพงศกร ทองเดือน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายวรากรณ์ บุบผามาลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายชรินธร อรัญชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายธีร์ภัทร์ ไชยดำรงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายทัศนัย มณีราช

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายพูลผล คำจันทึก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงพัชรีพร ปะวาระนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงศิริยากร หม่องดัง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ โพธิภักดี

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงสายธารา สมแพง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงนาถลดา มะณีแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ต้องเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงณัชชา นามสง่า

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงกระพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงจรีรัตน์ ปรากฏ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายนวดล ล้านคำทูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายรุ่งทิวา เศษลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายศรายุทธ ศิริบุตรวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงกชกร สีลุน

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงอารียา ใจอุ่น

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงกัลยากร แก้วโคกกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงชลธิชา บุตะกาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีไชยโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงผกามาศ พรมผุย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงโศรดา มัจฉา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยสำราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายอรรถพล จันทะเสน

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายอาทิตย์ ไวยวาสา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

อภัยศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายชีรวัฒน์ กาสิงห์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายปริพัฒน์ เสนาวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายภูริภัทร สารมานิตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายเมธา จันทร์ฝาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายยุรทิต คำบุดดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายชินกร โฉมงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายประพันธ์ ศรีวรรณา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงศิริภัทสร วิเชียรเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ข่าทิพย์พาที

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธีรวิทย์ ปองแดง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายวีระวัตร น้อยบาท

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายสมหมาย กาสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายสุรัตน์ชัย หมอรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายอนวัช หมวยนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา น้อยบาท

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายธนพงศ์ ละสามา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพงศกร อ่อนแสน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายตะวัน ทับทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายนรวีร์ บุญขาว

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายยุทธนา หาญชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายวุฒิชัย สมภาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายอภิภพ แสงมุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายปติภัทร พลรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงกนกรัชต์ กิจแสวง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ สังสอน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงจันทิมา จันทร์ทอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงจิรัชญา สารวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงมุกมณี ชีวาจร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงพิสมัย สอนเสนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงอภิชญา น้อยบาท

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายวงศกร วันตาแสง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงวันวิสา หาสีงาม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เนตรวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงสุวิดา ใต้เมืองปาก

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงศุภิสรา ยอดจันดา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงพรไพลิน มาตย์สาลี

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงเขมจารี พันสารคาม

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงชลดา สังฆะมณี

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายภูรินัฐ ทองภูบาล

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายภูรินทร์ มานารักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายเกียรติศักด์ สีหาบุตร

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีหาบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายพงศภัค โพนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายธนากร นิลม้าย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายสิทธิเดช อุปปญญาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา จตุรพรหม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงนฤพร ปญญางคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงรมิตา โคตรเวียง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงอริสา นคะสอน

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงธันยพร จันทราคา

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงจิดาภา จันทะราคา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงอทิติยา แสงสุระ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงยุวรินทร์ โคสินธุ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงขนิษฐา ข่าทิพย์พาที

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายเจษดา นาธง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงนวริสา เอกอิมผล

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายกฤษณ์ หิตายะ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายเอกรินทร์ พันเสนา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงสุทัศนี พนมหอม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงชนิสรา จุลหงส์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ หงส์จุมพล

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐพร ม่วงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เขาใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายธเนตร พบวันดี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงพรลภัส แก้ววินัด

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพิตตินันท์ สามารถ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายจิราพัชร สุวรรณผา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงฌาณิกา หนองพล

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงนภัสร แก่นท้าว

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงวรากร จำปาอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงธนพร วงค์ก้อม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายจิรายุส์ ภาสุพรรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูลตรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายธนากร โคตรทิพย์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงนคปภา นิรพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายวีรพงษ์ หงส์ชัน

้

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายพชรพล วิเศษชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายปริญญา สุขเพสน์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายปนนทัต สุขผิว

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายวรากร สมนัด

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายจตุพล ลือสีสุข

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี โงนมณี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายสิรภัทร์ ไวยศรีแสง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงรุริญา เพิมพูล

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา โนนสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อุปเนตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายสุรเดช น้อยโส

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายนวดล โคตรทิพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายธนโชติ ยอยโพธิสัย

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายนพนันท์ เทียมเกตุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงสิรีธร หงษ์สิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงอภิสร ศรีหงส์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายศรายุทธ์ มีวีระสม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ สมวัน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงสัญชัย สมีแจ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงกุลญาดา สุวรรณรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทำขุรู

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายธนธำรง วิเชียรศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายศตวรรษ กิจวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายคณัสนันท์ ทิวะพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายเดชนรินทร์ วิเชียรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงวันวิสา ประโม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายชาคริส ศรีเมฆ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายกฤษณะ บุตรชน

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายกฤตยชญ์ นนตะพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จับตะเฆ้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายรชต มูลมณี

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงชลธิชา จำปาสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงชยานันท์ คำแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฐทิชา เทือกสาย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงศิวภรณ์ โซวเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงอรนิภา ชัยสวนียากรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐพล ต่อเสนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพนิตนันท์ แสงหัวช้าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายณัฏฐากร สีบุดดี

๒๔/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธนศักดิ

์

โพธิสาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพิเชษฐ หลักคำ

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายรัตนชัย โพธิสาร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายรัชพล ทาสีเปรม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายวิภูสิทธิ

์

สอนวิชา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายศิวกร ศรีโพธิงาม

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายสุรเกียรติ ทานงาม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายสุรบดินทร์ ทองมา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงเขมนิจ บุตรชน

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงชลดา โพธิสาร

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงฐิติมา โพธิสาร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงธนิสร แสงหัวช้าง

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ วิมานทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๘ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพนิตพร ขันไชย

๒๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพิชชาภา สัตะระคร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงภัทรธิดา โสมาสุข

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงภาษิตา ดวงพุทธา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปราบเมย

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ทันเขิม

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงสลินทิพย์ แสงภารา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงพนิดา มีสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ ปกการะโน

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงณัชชา ทรัพยเกษตริน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายภัควัฒน์ โภคสาร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธีรพล แบบเหมาะ

๒๖/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงมาลิษา สุนันทา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายวีรพงศ์ สิงห์อ้น

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายวัชรพล โพธิสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายสิงหา ศรีเทียง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงเขมิกา ปาระจูม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๗ เด็กหญิงนันทกาญจน์
แสงหัวช้าง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวชิราวดี บุตรชน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงวรฉัตร บุตราช

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อินทะชัย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงวิรดา สิงห์อ้น

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงอัคริดา โสภากุล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายกิตติภณ กัลยาลัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ ม่วงบำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงนำฝน ฟนบ้านไร่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายชัชวาล โพธิสาร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายพรมพิชัย บุญเต็ม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอมรศักดิ

์

ชัยเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายทินกร ดวนพล

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพีรภัทร สิงห์สถิตย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายอภินัทธ์ สิงห์สถิตย์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายปฐมพงษ์ หอมพุ่ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงภูริชญา อุทรดัน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงพิราอร นามโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงดาราพร คำหางหงส์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ เปาปด

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงมณทิชา ตอเสนา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงนันทิตา โยธาช้าง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงอริศรา โคสินธ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงชาริสา ชูตรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุวรรณา แสนตอ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายชัยมงคล ปะระติ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายธนกฤษ พิมพ์ขวัญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงวิชญาดา กองพิธี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงวรินทร กองพิธี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงศศิวิมล คำทำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายวีรภัทร พลศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงชนาภา เพชรภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงภวิกา ปญยาง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงวิริตตรา วิจารณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธันวา กองคุ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงดารุณี บำเรอ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จตุรวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐทิชา พนมเขต

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายภูดิศกุล แพนลา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธนโชติ กระจ่างจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงชลธิชา สุดแสวง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงพัชรรินทร์ บัวศรีคำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงธัญพิชชา บุญเนตร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ โล่ห์คำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงศุภลา ไชยรงศรี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ วงค์คำจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธีรธาดา มหาหงส์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงวริศรา วิเลศ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายนันทพงศ์ เผ่าสา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายศศิพงษ์ วงศ์ก้อม

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๘ เด็กหญิงเพชรณรินทร์
เทพรินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา โต่นวุธ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๐ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โยชน์เยือน

้

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายพรชัย ฝายเมืองจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๒ เด็กหญิงธัญยกาญจน์ มะลา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ยาโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธีรยา วรรณคำ

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายศสิทธกานต์ ดวงมะลา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอาลิชา คำภูมี

๑๘/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายพัทธพงศ์ เพ็งสุข

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายเจษฎา เสมียนรัมย์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายวชิรวิทย์ เนาวมาตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายจักรี เฉนียง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายไพศาล โลเกต

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายรติพงษ์ ตาชือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอนุชัย สุละศร

๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ สิทธิไพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๕ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
วงษ์อินตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนิภาพร เสริมแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงดวงฤดี วงษ์คำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงสุนิสา พราหมณีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีมาน

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงปรียาพร เลิกกัณยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธราดล ทำนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายณัฐพล แสนมาตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ อุ่นเพ็ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายทรงยศ สุวรรณทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายชยพล จันทะโสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายมนัสวี สามคูเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายทศพร นาคำภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายชาญชัย บุญชาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายพงศกร หนองสูง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายสิทธินันท์ วงษ์อินตา

๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายธนพัฒน์ ทัดภูธร

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายพัทธพล ทัดภูธร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงชลนิชา คูเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  
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รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงปานระพี กองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงช่อนภา เดชะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงชลธิชา ทาสิมมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงนริศรา ศรีลาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงนราพร โพธิสาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงลักษิกา ลุนาบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ศศรชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงชลธิชา ทำนา

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงทิตยา แดวขุนทด

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๔
นางพิกุล ปาโส

๑๐/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๕
นางถนอม แสงภารา

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๖
นายสุภาพ แดนกาไสย

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๗
นายคำจันทร์ วรรณสิงห์

๒๐/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายนที กืกทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายวราวุธ หงษ์สอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายสุทธิภัทร กาวินำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายสุทัศน์ ประสิทธินอก

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงวัจจรี เพิมพูล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงประภาวี วงศ์สูงยาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายภควัฒน์ เผ่ากันทะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายตรีมูรติ บุญภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงพรทิพย์ บรรจง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะสม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงอาภัสรา นากลาง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรุตธนโรจน์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงวราพร สุวรรณเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายปฐพล วรรณสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๕๒

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายธีรภัทร โสคำภา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๓
นางสาวณัฐชริฎาพร วงศ์อินตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายกิตติ เรียงพิมาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายอภิมงคล พลอยใจ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายไพรสันต์ ขานดา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงจิรสุดา ประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงนภัสสร เรียงพิมาย

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงชนิสรา ยังกลาง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  
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รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงรวิสรา ยังกลาง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงณัชชา พูลเขตร์กรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอดิลักษณ์ โคตรทิพย์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงรุ้งงาม พูลมงคล

๐๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์อินตา

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงอารียา จันทร์ขอนแก่น

๐๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายนิติภูมิ วรรณสิงห์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายพสธร สอนภักดี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงนภัสสร แนวถาวร

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายพีระภัทร ทองแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายธนโชติ ขันไชย

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายภูเบศวร์ ราโช

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๒
นางอรวรรณ พิมพ์แต้ม

๑๔/๑๒/๒๕๒๒

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๓
นางก้อนทอง สมเพ็ชร

๑๑/๐๒/๒๕๑๕

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๔
นางสาวลัดดา เกณฑ์สาคู

๒๓/๐๕/๒๕๑๑

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๕
นางสาวกาบ ขันไชย

๑๑/๐๑/๒๕๑๔

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๖
นางคำปน สีดาช่วย

๒๐/๐๒/๒๕๑๕

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๗
นายสมบูญ สีดาช่วย

๐๗/๐๒/๒๕๑๔

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๘
นางหนูเนียง เพ็งแจ่ม

๒๑/๐๕/๒๕๑๕

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๗๙
นางสุภาพร เสาร์โอบอ้อม

๐๕/๐๓/๒๕๒๖

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๐
นายสุวรรณ ขันธ์ทัพ

๑๓/๐๑/๒๕๑๘

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงสุรัตน์ดา มูลมณี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงสุมิตรา บุญทด

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายภานุพงษ์ บตรรักษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายนัฐวัฒน์ มูลสุมาลย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายศิวา พันสาง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายพรมนุสรณ์ ช่างไถ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายนนทวัษ พันสาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายวรเมธ ฮาบละคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายวิทวัส สายพฤกษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายจารุพงศ์ พานิช

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายภูชิต เขียนจำนง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนฤพล บุญลาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขามโป
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายชินราช วงศ์จำปา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๓ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายศุถกร สีลาดเลา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายธีรพัฒน์ มูลมณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงอันทิตา เกตุหนู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณโณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงอารยา ช่างไถ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายนราดล สีสนิท

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ อุปพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธนะกิจ สีหานาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกิตติชัย เกณฑ์สาคู ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายพุฒิเมธ การุญ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวัชรศักดิ

์

พรมสุข
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายวีรภัทร์ พนมเขตร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

วชิระจันทร์เพ็ญ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายอดิสร จันทร์ศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณขันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงนริศรา สมเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงศุภกานต์ โคตรทิพย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงสุธิตา บุตราช

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงนัทธิดา สีหานาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงจิราพร ทองเพียง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงอารียา แจ้งสูงเนิน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงสุพรรฑิตา นาสืบ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ธนูแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงพิชญา วงศ์อามาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงธนัชชา ขันธวงค์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงนำฝน หงษ์ศรีจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงปณิตา สมเพ็ชร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงจินญาภรณ์ วงศ์อุดร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงธีมาพร เหลานาคำ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขันธวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงชัญญา มูลมณี

๒๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงพรชิตา ก่ารดี

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ เลิศมัลลิกาพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายสุวพิชญ์ เพ็งเภา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายสุวรรณชัย เพ็งเภา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ มูลมณี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายกฤษณะ ถาหล้า

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายอังกูร วงศ์อินตา

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงชัชฎาพร นรชาญ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงจิรนาถ ศรีมาน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงพิชชาพร จันสุริ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายสรวิชญ์ นุชเทศ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายอาทิตย์ วงศือามาตย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงชนันพร สุทธิประภา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา สุราอามาตร์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรใส

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ทันที

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายภูศิลป ภูมิเขต

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิเขต

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงกุสุมา ม้อยจังหาร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายภานุวัตน์ พินิรัมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายรัฐพล นนชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงณิชาภัทร วงค์พิมล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุริภิญญา จอมคำสิงห์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายอภิชาติ บุรี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงพิชชาอร เฟองประกอบ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สมเพ็ชร

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ ปสสาสัย

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายรชานนท์ เทืองช้าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายวรุตม์ สมเพชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงธนิดา วงษ์อามาตย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

บุตรใส
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทะล่าม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงภัททิยา โคตุราช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายพานทอง สุตนนท์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงอภิญญา นุ้ยคง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายวีรพัฒน์ สมมูล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายธนศักดิ

์

วรรณสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายสมพงษ์ อ้นโสดา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายยอดอัฏฐารส อาจคะนอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงภาวิณี เมืองนาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงธิติยา กุตเสนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงจันทพร เดือนขาว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายดุศิต ไชยปญหา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา คิมหันต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงเกวดี คำโสภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงกชกร พรหมบาง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายปยะนันท์ หงษ์สีจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงปรียาณัฐ สมเพ็ชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายณัฐพล พลวาป

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงลลิตา ภูมิเขต

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายตะวัน บุตรใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงนพัชสร แว่นแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงปาณิสรา สัมพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ จอมคำสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายวรรณธนชัย อาจคะนอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายวุฒธิชัย เทืองช้าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงนิภา จันสุริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงสุภาวิตา มิงขวัญ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงวนิดา วรนาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายธนกร อุยยะพัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงอรปรียา ทองสำนึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายนนทวัฒน์ พลเยียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายสุรวุท กองกาญจน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายอาทิตย์ เอียมแย้ม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงอารยา บุญแสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายวงศธร แก้วอามาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายฑีฆายุ ศรีกำพละ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายพัชรพล พ่วงทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงอาริสา โทคำเวช

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงชนม์นิภา อ่อนเฉวียง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงอัญญาณี บัวเลิง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงธัญญาพร พรมขันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงณัฐริกา วงค์คำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐทวิคาม วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงนภาพร ประเสริฐศรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงณัฐชา เนียนธุ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงนัยนา อุประ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายศศิวงศ์ พร้อมไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวงศธร ปาสามะมัย

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายหรรษา ลาวัลย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายกฤษฎา สุระโคตร

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายภูรินทร์ ต้นงาม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงหทัยชนก หงส์พันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายธนากร พลนวน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงมณฑิชา มณีวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงวรัญญา สนทาหงส์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ ปาปดเถร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนชาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงภัทรจาริน ลาวะลี

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายภควัต แก้วสาร

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายภาณุพันธ์ จอกลอย

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายวงศกร หงส์ชุม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายสรวิทย์ ประคุณมาณย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายธีรภัทร มูลเหล็ก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายพงศ์นภัทร วงศ์คำจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงทักษอร ผากาเกตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายเจตต์ดนัย หงส์พิพิธ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาโบราณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายปุณยวัจน์ สิทธิจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายพัฒนวรรณ ไชยวินิจ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงกชกร ม่วงลาด

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงกนกรดา น้อยใย

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงเปรมฤดี อำพินธ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ รักษาแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แจ้งโทน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงวนิดา ผาหยาด

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงอนุธิดา อาษาศรี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสิรินทรา คำนนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายพีรวิชญ์ โทนหงส์ษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๗ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายสุทธินันท์ ปฏิสังโฆ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงปุณยานุช พรมเกิด

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พัวพันธุ์ศรี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายปริญญา ราษี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายธนาคาร แก้วทองคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรหาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายธนโชค จันทะเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายณัฐกานต์ คะเนวัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายมงคล นาคพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายชนะชัย ยศธิไกร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายธนิตศักดิ

์

หงส์ศิลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายธนากร สุริพล

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายนฤสรณ์ ผิวจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายกวิน หงส์โสดา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายดฤทธิ

์

พลลาภ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ชาวนาแปน

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายณัฐพล สอนจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงมุทิตา หงส์พิพิธ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใสงาม

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ บุญเหลียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงณัฐวิตรา มหาหงส์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงมณิภา มหาหงส์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงวรัญญา วงศ์คำจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงพรชนก ชาล่าม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงพิชญ์นรี สิงห์เสนา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงเข็มมิกา ไชยเยช

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายภัทรพงษ์ มาวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายนนทชัย หงส์โสดา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายดนัยโชติ ภูกันแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงนิลยา มาตย์วงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพัชริดา หงส์มาลา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงวาวิภร สีหาพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงณัฐชา จิตแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีทองจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ทาหงส์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๘ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงพรคำ วิระวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายอิทธิกร ศรีโสภาพ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายคำภีร์ จันทะคาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชิณหงส์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงชลธิชา แก้วลาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงพรนภา ทราบลำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายภานุวัตน์ กันทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงกฤษณา คงแสนคำ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เศษโถ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงกาญจนาพร อาจสี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ไวยมาตร

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร แสงงาม

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงพราวเดือน ไชยมา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงแพรวดาว ไชยมา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงปภิชญา สมคำศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายคธาเทพ หาญลือ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายธีรเมธ อุปแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายผดุงพงษ์ พงค์ไพร

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายพงศกร ชากัน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายพงศ์ธร อุตรทชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายสรศักดิ

์

สุตะโท
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงกุลปรียาวัล บุศเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงจิรนันท์ วันน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงชยานันท์ ข่าขันมะลี

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ใบพุทธทรา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงปวริศา พลสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงแพรรัมภา สีหาฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๗ เด็กหญิงศิรัญญาลักษณ์
พืชสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา ตรีธวัช

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงไอริณ คำมีภักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันธ์มุง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายตะวัน สีหาฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายธีรโชติ ใจซือกุล

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายปริญญา จำปาเกตุ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายวีระเทพ เรียวชัยภูมิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๙ / ๒๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา มาฉาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงยุภาพร พรมพักตร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปนมุก แปรสนม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงญชิรธาร บุระผากา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายพงศธร อุปศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ สิงคง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายอัษฎาวุฒิ วิทยา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูชิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายศุภวิชญ์ จงจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงศศินันท์ กันทะชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงยศศิณี กาพรมวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายวัชระพงษ์ สิงคง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงเปรมวิกา ประสม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงสิริกร สายกาลย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายชาญเดช สุมาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายวีรภัทร ภาษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายถิรภาพ วังชัยยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงสริณดา สืบเพ็ง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงอารยา เพิมพร

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายนวัฒนพงษ์ สืบเมืองซ้าย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทะโชติ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนเลา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายธีรภัทร พลขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายพัทธดนย์ บุญชะโด

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงจิรัชยา พัวพันธุ์ศรี

้

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงนนท์ธิชา พุ่มพินิจ

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงประภัสรา คำนก

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงรินรดา สุนาอาจ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงอรวรรณษา สุวมาตย์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายธนากร แตงโสภา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายภีรภักดิ

์

คำมีภักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายสรวิชญ์ ยาหาญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายอลงกต มนูญาณ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงฑิตฐิตา งามเผ่า

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา บุญพรม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๐ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายจตุพร อังคณิต

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ชะอุ่มเกต

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายอภิวัตร บายัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงกุลนัฐ ศรีทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงจีรนันท์ วิเชียร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงชนินาถ ทองเปะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณัฐชา กิจนุกรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงพรกนก คำมีเขต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงมุกวรางค์ บุญรอด

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงสุธิดา คงนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายกิตตินันท์ คุณต๊ะเสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายชวลิต ลำเปงมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายนัฐพงษ์ สุวรรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายพงศธร ทองจีน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทุมรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงภาวินี สีระวัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายฐานันด์ดร น้อยจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนศรีไพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพิมาย แซ่เตีย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายภานุพงศ์ มะเมีย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

ไชยพิมพา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปฐพี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงจิรวรรณ จันทิมาลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงสุมิตตา สุดชารี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๔
นายณัฐพล พลแสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายธนายุทธ เจริญฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงมุกมณี ทาศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมรินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายฑีฆทัศน์ สุดอารมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วนาเหนือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายวันตะชัย เฉวียงหงส์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๒
นางสาวจันทิมา คำกิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวกนกรัฐ ทำนา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายธีรพงษ์ ชายศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๑ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ กรมรินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายวรเมศฐ์ เอกศิริอภิกิตต์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายอัมรินทร์ เอียมภูงา

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญคูบอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายวรัญู พุทสีเสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงสุวิชาดา นิลยอง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงพวงผกา พิมภู

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงกวิสรา วิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงทิฆัมพร สุดอารมย์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายกิตติ ฤทธิวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงภคพร พันธ์งาม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายกีฬา ศักดิแสนตอ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายมาวิน แสงแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงศศิณา เม็คเนลี

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงสุพิชชา ปาปะไพ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ประชาไนย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุวรรณโสภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายวสุพล พูนผล

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงรมิดา พรอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายกล้าหาญ เรืองสมุทร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ลือจันดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายสุทธวีร์ หนึงชนะ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายพัชรพล เทพมณี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายจันทร หงส์คำภา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายธนภัทร ซองวงศ์ษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุดอนุ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายธนดล เปรมนาค

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายกิติโชค สุวรรณแสง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายปุณณวนิช นาใจคง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยพิมพา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอริสา คำเกิด

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงปยะภรณ์ ดีรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายชานนท์ น้อยเลิศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายจักรพรรดิ ปยนารถ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๒ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธนัญชัย พัวะทอง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายอธิป ชุมวิโรจน์

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงนันทภัค นนศรีราช

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงสุนิสา พละหงส์ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายจักรภัทร เจตน์กสิกรณ์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอาลักษณ์ ศรีโคกล่าม ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายภูตะวัน วารินทร์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงสิรภัทร ขจรโทย์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายจักรกฤษ โคตะโน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายนิธิคุณ สิมวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายภัทรพล สิมชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายคุณากร ฉันวิจิตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายศิวัช โคตคำ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงวรัชยา อุปพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ ฤทธิขันธ์

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงภัทรดา พลพุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกนกศิลป ชิตรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงปยวรรณ หนองสูง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงปุณณิษา ภาโคกทม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายภูวดล ชมชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายอภิสิทธฺ์ สิงห์ซอม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงศุภักษร ศรีวันดี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงศุภสุตา นนศรีราช

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงพรรณิภา ชารีวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา พงศ์สุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงชาริณี วิชัยศรี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา วิชัด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงวรรณา ชูกำแพง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายภาคิน ชาวทหาร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายสมาน ชินรักษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายอธิป ชุมวิโรจน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญเหลียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงวรวลัญธ์ เลิศขุนทศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายภูตะวัน วารินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงจรรยพร ในทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๓ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายทฤษฎี โพธิถ่าน

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายกฤตัชญ์ ธรรมจักร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายศุภชัย เมืองสนธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงสุพัลลภา ทาบุญมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายจัตตุพล ช่างยันต์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงภัทรพร โงนมณี

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงภัทรวดี สีหาฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงพัขรี คะนาวัง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงพิชชาพร โงนมณี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายธนธร เมินหา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายธีรวัฒน์ พะประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายมงคล วรรณศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายรัฐศาตร์ พลศรีราช

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายราเมศ จันทร์เพ็ญ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายวายุ เทียมสกุล

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงกนกพร ภูมิพฤกษ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงนัฏฐิกา บุญแสง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงวริษา สีหาคุณ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงศิลารัตน์ วงศ์คำจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงสุธัญญา แสนอามาตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ รักษาชาติ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายกรกฏ ลุนเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายพีระวิชญ์ ปรินทอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายมงคลชัยชนะ ประเสริฐสุข

๐๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายชิษณุพงค์ ไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงปยะนุช โคตรสุโน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงอริสา ปญยะพิมพ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงสิริพรนภา เวชชศาสตร์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงดารารัตน์ ข่าขันมะลี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงศิริวัฒนา หงส์ชัน

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงอรพิณ สุปะทัง

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายเจริญวงค์ วงค์เจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายพงษ์นรินทร์ บุตรสาทำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายณัฐภัทร ศรีวิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ นาคโมรา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายอนุศักดิ

์

บุญเหมาะ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายชญาวุฒิ การเพียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายกิตติพงษ์ โมฆรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สาหับ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงชนกนันท์ สมรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายถิรวัฒน์ โมฆรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ คำพร้อม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๗
นายสมัย วิลาจันทร์

๐๙/๐๓/๒๔๙๗

วัดบ้านจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายนพเก้า ทาแพงน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายนิลพัทธ์ เรือนแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายวิชัย ไพศาลธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายสิทธิโชค ศรีกุล

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายอรรถชัย อรรถวิลัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงธัญญ่า ปูนทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงกัลยกร ปจจุโส

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงธนพร มูลมานัส

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงปาริตา บุญประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงศิริญญา ศรีสุยิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงศิรินภา ศรีโยธี

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงนำ้ทิพย์ ชินโชติ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงเจลวรินทร์ จรบุรมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สระกาศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงเกษณี เสมสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงกนกวิภา หาญอาษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายวายุ จันมะดัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงไพลิน ดอนหัวบ่อ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายเมษา สุวรรณศรี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ พันศิลา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงจิราพร พิมพ์แสง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงปนัดดา ยิงนอก

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายจักรรินทร์ เวียงอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายศุภณัฐ นามวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ พันธุ์รักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายสงกรานต์ ศรีสนอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๕ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงบงกชพร แข็งขัน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงพรนิภา หาสวนศรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายอานัส พันธุ์รักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายศุภโชค ตาเกิด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายศิริมงคล สุวรรณศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายสุธี นามวิเศษ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงทิพวรรณ คำเบ้าเรือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงนันธิดา บุญเลิศล้น

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายทศวรรษ พลศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายณัฐพล อรรคเนตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงวิภาดา แฝงดวงดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายกล้าทนง สุวรรณศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายอภิรักษ์ นะราธร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงนฤมล บุตรชน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงนวลจันทร์ แน่นอุดร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงรัตนธิดา นามประมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงปยะมาศ แน่นอุดร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายนฤพล สาโดด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายปยะพนธ์ วิเศษดอนหวาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายวิทวัต วิเศษดอนหวาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงสุธาศิณ๊ ทะนงแผลง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวิยะดา กัณฐรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงมุกดา พลเดชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายกันตพงศ์ รัตนโสภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายปฐมพร วิเศษดอนหวาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายธีปกรณ์ พานพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายธนาพร อุททาแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายชัชวาล นามบุรินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงธันยพร พัฒนาศูร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ดวงสมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงเบญญาภา แฝงดวงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายถิรวุฒิ นาทันริ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายชนะศักดิ

์

สิงคะนอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ เทียงดี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายธนพนธ์ อามาตมนตรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายชัชวาล ศรีริกิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงนงนภัส วงค์ชารี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายบรรณราชย์ แพงศรีละคร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายธารนันท์ เวียงสมุทร

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายนพวิชญ์ หันประดิษฐ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายสรยุทธ พรมสอน

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

วรรณานุช
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสรารีย์ ดินแดง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธงงาม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ชรารัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงวรรณบุษยา วารสนาม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงศิรกาญจน์ จันทร์เดียว

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิมนตรี

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงพัชราพร สำแดงเดช

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายวิวิศน์ อินทศร

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายปติกร กึงสุวรรณ

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายธนกฤต เสตเขตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงธัญญานุช แวดอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงลลิตา ภูลายยาว

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หันจรัส

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายอมรเทพ ดวงมาลา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวริศ รอบคอบ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายชัชพงศ์ คำสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายนิติภูมิ ทองตรีพัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรพิมล แดงสอาด

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงอาภาภรณ์ แน่นอุดร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงหยกนภา สุขสมบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงสาริศา จันทรา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนกร สุดไกล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายกิตตินันท์ สุวรรณโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายพิทักษ์ เพชรภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายกิตติพันธ์ พันภูรักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายชาญอิสระ เหมนวล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

กองกวด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายสุรชัย โชติเฉลิมรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายวันชนะ ศรีสมชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายพีรพล แน่นอุดร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงอิงนที สุขเสนา

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายปมงคล หันจรัส

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา วงศรีเทพ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายกฤษดา ขำทอง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายจักรกริช นันทเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงสุวรรณา ภาระก้านตง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงนิภาพร เฉลิมศิล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีละมนตรี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายมังกร วิไชยภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายโอมหันตรา คำมูลนา

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายสุทธิเกียรติ ผ่านสำแดง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายสมประสงค์ ยิมรัมย์

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงพัสณ์นันท์ หาญอาษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายคาริส แน่นอุดร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายภัทรพล พลพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงนภาพร แน่นอุดร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงลัลนา กานุมาร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ เวียงอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอม วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายจักรพรรณธ์ เปลืองกระโทก

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายวีระชัย ละมุดดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอม วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายชัยวัฒน์ สินคงปอง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายณัฐพล โพธิอัมพล

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายพัชรพล ลุนทองทา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสารคาม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงชลดา โพธิอัมพล

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงธนันญา การปน

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล นาคนาวา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กองณรงค์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายเตวิทย์ พัฒนะแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สมสนุก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา วรรณพัฒน์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๘ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงพรรณรัฎฎา สวงโท

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ โชติเฉลิมรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงพรรณรายณ์ เหมนวล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงปนัดดา หรบรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายนพณัฐ สิทธิกลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายวิมล อามาตมนตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายราชันย์ หงษ์บุญเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทองเปลว
๒๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายทวีเดช สำราญรืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สุวลักษณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายพัชญะ พรมเลิศ

๑๓/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายพงศกร จันทะเริง

๓๑/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายปณวัฒน์ ชนะพงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงจิรพร อ่อนดี

๒๓/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงชลธิชา ไชยทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงเทวิกา นนท์นภา

๒๖/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงนันทิยา กมลคร

๒๘/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ พหลทัพ

๒๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุกปรางค์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงสุธัญญา จันทร์กันยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายธนารักษ์ อินทรวิชา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายศราวุธ สุนา

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายอชิรวัฒน์ พันธน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงสุทธิดา จันติบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ เจือจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายยุทธการ แทนกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายพัฒนกิจ บุตรงาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ พุกปรางค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายจักรชัย ทิพย์โคกกรวด

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายอภินันท์ สุวรรณชัยรบ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงกุลนันท์ จันทะเริง ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายอัศวิน นาวารีย์

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายธนากร งามหนองอ้อ

๐๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายวัชริศ เรืองเดช

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายฐิตินันท์ จันทร์คำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๙ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงวิชุดา ผิวดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สมานท์มิตร

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงวิภาดี ฤกษ์สมโภชน์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายชานน อรัญวาท

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายธีรภัทร ปะนัดสุจ่า

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายธีระพงษ์ ทรงคะรักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายสิรภัทร ขาววิมล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายศาสตรา บุญยงค์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายชินวัตร ทุมรินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายชิษณุ โยธะคล

๒๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สีดามน

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีพฤษภูมิ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายนฤเทพ จะมะรี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงชลธิชา โมฆรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงนุชจรี ถินคำรพ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงดาราธิปย์ สิทธิโภชน์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวลักษณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงปาริชาติ อุตสัย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ท่อนจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงวิรดา ทองปา

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงสิริเนตร พรมเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงสาริศา วีรคุณ ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงพีรณัฐ กัลยา ๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายมิงกมล

่

พลพุทธา
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายพีรภัทร ธรรมใจ

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นามดาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายภราดร มีโคกกลาง ๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ พลประถม

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายชนาธิป จันทวะฤทธิ

์

๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ ปานบัณฑิตย์

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายชาญเกียรติ เลากลาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายชวลิต โพธิกระสังข์

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายพีระพัฒน์ มีวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายศัลยพงษ์ คุ้มบุญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๐ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอภิชิต ฉวีรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงชนาภัทร จันทวะฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงธัญชนก พลแดง

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ บัวแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงมณิสรา ภูสันต์

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายกรรชัย ลิขิควาส

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายภาณุพงษ์ จันทะคัด

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายศราวะ พลแดง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงสิริญากร สอนศรี

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงธัญพิชยา พลประถม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงปยากร ปนงาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายกิตตินันท์ สุรชน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายธนรัตน์ พารนะที

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายชรินทร มะเสนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายรพีภัทร ทันสมบัติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงพิยดา หัถดล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ เจริญวัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พุทธโกมาต
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายธนากร พารนะที

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ จิตพฤกษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๐
นายวสันต์ จันติบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายพิทยา บรรยงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ทองด่านเหนือ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายภาณุพิชญ์ คำแหงพล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงวนิดา คำเตชะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงวรรวิสา ทวีวัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอนุชรา สุดแสนยา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงธนวรรณ เพ็ญนาดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงวารีรัตน์ ใต้เมืองปาก

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงชนิตา พลแดง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ คล้ายเพ็ญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงกัญยา ศารัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงจิรัชยา จักรพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงปนัสญา ชินแสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงแพรวา ตัมทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เทวาพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๕
นายประมูล ทวิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๑๕

ศพอ.วัดเทวาพิทักษ์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสองเมือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายชนะชัย โพธินาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายตะวัน วิชพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายธรรมรักษ์ โพธิวัง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธีระเดช จันทะศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายเมธาพร ไทยกล้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายสรยุทธ บำรุงเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทะชำนิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงกชพรรณ ชรารัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงเกตน์สิรี จันทะคัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงนิตยา ไชยคุณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงพรพิมล วิชัยศร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เดชชัยภูมิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงวนิดา หงษ์แสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ หลักแวงมล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายทินกร ราชาไชย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายธีรดา บุญนารักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายปฏิภาณ แมดคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายพีรภัทร วรฉัตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายศุภโชค ตาทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายศุภเสกช์ แมดคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงดาวประกาย ประโมงมุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงนัฐธิดา ดวงวงษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงนำเพ็ชร ชรารัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๐ เด็กหญิงประภาภรณ์ แสนมนตรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงพิรดา ชาญสมร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงมาริสา ศรเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงรัตนากร สระทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายจตุพงษ์ บำรุงเอือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายธนากร แสงสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีมนตรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายศรายุทธ มะลาศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงดาวเดือน น้อยก้อม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงวิลาพร จันทะคัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงอาริยา เสนรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงกรกนก สีสองเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียงพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงสุนันทา จันทาทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงโชติรส แก้วปญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงนภาภรณฺ์ อุชี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงประนอม ภิรมย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายกฤษดา ชลเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงธนัธพร ไพบูลย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงปรารถนา อัญญโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาวเมธวี พันธะไชย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๑
นายอภิสิทธิ

์

อุดม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๒
นางสาวธันย์ชนก เปาปา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๓
นางสาวกวินนา วันละ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๔
นางสาวพร้อมฟา ศรีสองเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมเสาร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงปนัสยา บุญชมภู

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ผ่านสำแดง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายวัชรพล แน่นอุดร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายภัทรพล ชมภูวิเศษ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ วิลาจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายจุลศักดิ

์

น้อยก้อม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายกฤติน ตลาดขวัญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายพงศธร บำรุงเอือ

้

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายปริญญา ชานุชิต

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายนนทกร หวังหนู

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายธีรภัทร แสนมนตรี

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายพีระพัฒน์ วิเศษรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงพิยะดา ฉลาดเอือ

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงเณรัญชรา ผุยใจ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงสราริน พัฒนเพ็ง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงสุกัญญาณ์ สิงห์สุขรัชต์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงอรนุช มีหวายหลึม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงภคนันท์ ปนทวี

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงสุมินทร์ญา ธานีวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๓ / ๒๓๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงรุจิรา คลาคะมุม

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงวนัดดา นะสีทะ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงอรนรินทร์ รุ่งเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงแพริยา เทศแสงจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงศศิธร ยังผล

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงสริดา จันทะคัด

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงวรรณภา พันธะไชย

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงฟาใหม่ จิบจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายธีนิวัฒน์ แสงสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นิสังกาศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายจักรรินทร์ ศรีสองเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงอลิณ พลจร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวรันยา คำภักดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายธีระเดช จันทะคัด

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ เอนกศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงชนัษฎา ธานีวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายวชิระ ตะโกนอก

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายภูชะนะ เสถียรเขตต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มนปราณีต

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายสุเมธ จันทะคัด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายณัฐดนัย สงเคราะห์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงกนิษฐา ชรารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงสิริขวัญ แสงสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงชลธิชา กิจพฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงนนติญา จันทะคัด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายปรัชญา บุญปลอด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายปฎิภาณ บุญปลอด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สายโรจน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายวายุ แน่นอุดร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายทักษิณ ฤทธิแสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายทรงวุฒิ แสงสนัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงกัญญาพร ชมภูวิเศษ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงพรพรรณ สุธรรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงอรวรรณ สุธรรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงเกษรินทร์ กรวิรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ขุราษี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายสุรชัย ไชยประโคน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงสมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงนันทนา บุญโกศล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๔
นายบูรพา ดาราแสน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กิมภา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายนพนันท์ สุธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธีรวุฒิ ศรีบุษย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายกฤษณะ สุวรรณศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายตะวันฉาย ทองจิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงสุวคนธ์ เจริญเขต

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงนฤมล รัตนพลแสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี ล้อมทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายพรพล แสงสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงชนิภา อำพิมพ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

อามาตรมนตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ชรารัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงนภัสสร ดาชนบท

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงเนตรชนก จันทะคัด

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงรัชดาพร วิชาชัย

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุริสา ดวงแข

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงแพรวา ศรีใส

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุธาสินี สีหาโมก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงสุจิตรา จันทะคัต

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายเจษฏา ดาชนบท

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายธนาทร ธานีวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายปาฏิหารย์ แสนมนตรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๗ เด็กชายเปรมประภัทร์
ชัยอุโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายอภิรักษ์ เจริญเขต

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงณัฏธิดา สวัสดิเอือ

์ ้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงปานชนก บำรุงเอือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทะคัด

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงศศิวิมล สีหาโมก

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงสิริพัทร์ ยินดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา พันธ์ภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายกฤษฎา แมดคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายกฤษดา จันทะคัด

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายธนกฤต ฤทธิแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายปถมพงค์ นนทะนำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายศุภฤกษ์ ภาระพงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายอวิรุทธิ

์

จันทะคัด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ถนอมสัตย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา พัดค้อ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงเบญจมาศ วารีจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงปลิดา น้อยก้อม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงเยาวภา สท้านอาจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงวลัยพร ขุมทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงวาสนา สมคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสุจิตรา จันทะชำนิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงสุชาดา ดวงจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สินชัยภูมิ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายคมสันต์ เอนกนวล

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายมานพศักดิ

์

เลิศลำหวาน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ ยิงกำแหง

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงชลธิชา กินะสีทา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงณัฏฐิญา ปาโส

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงทิพปภา วิระทูล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงธัญชนก นันเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงผกาวรรณ รัตนะรังศรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงเยาวพา ยุทธไธสง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงวิภา วิระทูล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ปตตะโน

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ น้อยโจม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายนันทพัทธ์ สิงห์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายบุญพิทักษ์ วิระทูล

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายภูริ จันทะชำนิ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายระพีพัฒน์ พุทธแสวง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายอนุพงษ์ ต๊ะถา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงชัชฎาพร บุญเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงณัฐพร เอือทัดทาน

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงธัญรดา พม่า

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงวิยะดา นนทภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุมาลี จันทาทอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงอรอุมา พรมโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายธีรภัทร ธานีวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ปดสี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกฤษฎา ธานีวรรณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอภิชัย จันทะคัด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายไพรวัล ธานีวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายนทีชา แซ่เวียน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายปญญพัฒน์ สัพโส

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายเทวฤทธิ

์

มาตย์วิเศษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายทศทิศ ภูมิวัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายนัฐพงษ์ สีพิมพ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายกรกช บุญแสน

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวันวิสา แดงแก่นคอย

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายชญานน ชืนสบาย

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายอภิชาติ ศรีทองคำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงพรแพรวา เอนกนวล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงมรกต พึงตน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงวาสนา เหวิจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายธวัฒน์ชัย อัตเนย์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

แก้วกาหลง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายนรวิชญ์ หงส์วิลัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายชนะ สีลา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ประสุ่มพัว

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายภัทนะชัย ใจแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายวรรณเรศ ขำขมเขตต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงจิรนันท์ สุดดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายปติ โพธินาม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายศิรภัทร เกตุรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายโชคชัย ประทุมดวง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายศุภกรณ์ อาจชำนาญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายอรุณ เอนกนวล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงศรัญญา สีออน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธีรเดช เอนกนวล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายณัฐพล สุดดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงศศิวรรณ อาจคำพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์เกลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายกฤษณพงค์ หงส์พันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายภานุ บุวิลัย

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูช้าง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายศราวุฒิ สุ่มมาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายอดิสรณ์ ไชยมาตร

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายสิทธิชัย ไร่วิบูลย์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีนวล

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงสุภัคชญา ศรีโยธี

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงทิฆัมพร ไชยรส

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงเพชรลดา ปญญาใส

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงเต็มศิริ อารีสนัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงกิงทอง

่

ปญญาใส
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงเกษราพร ไกรยสวน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงพัชรี สีเนหะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายพิชิตชัย วิลัยสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายธันวา เมืองศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายศุกรวัฒน์ ใจหมัน

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพรพิมล แก้วกาหลง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสิทธิชล แน่นอุดร

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายศราวุธ จอมสมสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายไผท โรจน์ศุภไชยกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายขจิตพงษ์ สีแก้วนําใส

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายภานุวัตร สีแก้วนําใส

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายวุฒิพร เกณฑ์กลางดอน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายยุทธชัย อารีเอือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปยธิดา ไร่อำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายเบญจพล พลรักษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายมะณีศร แมดดาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายกฤติภัทร อินทรีย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายเนติธร เอกวงษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายศราวุธ เพชรสีงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายชนะภัย ไชยโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายภรณ์พงศ์ จันทร์อิม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ เบืองบน

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงอรจิรา ปแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอัจฉริยาภา คูวาจารย์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงณัฐฐา กตุดทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายนครินทร์ อาระพล

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายปวฤทธิ

์

รักการ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายอนุชิต ณะวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศรุตา จวงไธสงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีวิจารย์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายอนุรักษ์ ไชยคต

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายชาญชัย นาคศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงแก้วนภา กองทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธวัชชัย อารีเอือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายธีรภัทร ไข่สังข์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายอนุชา อารีเอือ

้

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศิริสาร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐพนธ์ กอสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายสิทธิชัย ปรีแผ้ว

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายอาทิตย์ มหาพรม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายธนดล ประสิทธิสันต์

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายธนพล สิงห์คำวงค์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

แปะพานิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายมนัสวี ไชยโสดา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายณฐนนท์ เดชสม

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายปรมา จันทะคัต

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายศราวุฒิ อารีเอือ

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงฐิตาพร กุศลรส

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงสาธิดา แมนสถิตย์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสาธิตา แมนสถิตย์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงอริศรา ริมหมู่ดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงสมฤดี เหมลี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา จตุเทน

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนันทิชา พันธไชย

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงศศิธร แน่นอุดร

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ชมภูวิเศษ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงพรชนก พลเยียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงกมลชนก อารีเอือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงมณทิชา พรรณชรา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงณฤทัย ผาพญาเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงชนกนันท์ ใยปางแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิพรมมา

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สายมาธิ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงโสวรญา อารีเอือ

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงสุนิตา อารีเอือ

้

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายศุภชัย มะนาวหวาน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายธนพล ถาวรวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายพัชฏะ กอบมาศ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายกฤษฎา สุดแสนยา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงธิดานาวี ค่อมมุข

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เล็งกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายธันวา พันธะไชย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประสิทธิสันต์

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายพิชัยภูษิต พันธ์พิทักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายชินาทิป ในจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายเอกนฤน ปกเขมายัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายกฤษกร แฝงโพนทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายธนากร แปลงยศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

คงตางาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ธานีวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงปยารัตน์ ไกรแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ มูลคร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เทียงสมุทร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงปริญญดา พันธะไชย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงพิมลวรรณ พลธิแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงสุดปราถนา อุทัยนนิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงรชดา หอมเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ วินทะชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงภัทธิรา แหลมฉลาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงบุษบา อารีเอือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายสุริยา อารีเอือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายนำโชค จิตรสถาพร

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ อารีเอือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายพงศกร พวงเพ็ชร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงวรรษมน ชำนาญกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายอภินันท์ นีลพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายชานนท์ นีลพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายเอกศมา สรรพคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายวีรพล ทับภูเดช

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายนพรัตน์ เสนาใหญ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายพีระพัฒน์ อารีเอือ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายจักรินทร์ ศรีมาพัด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายวิทธวัฒน์ ตอรบรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายณัฐพล หอมเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงจีรนันท์ อารีเอือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงอรวรรณ คำตานิตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงชนิดา ประทุมดวง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจิราพร ผาพญาเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองใบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงอภัสรา อารีเอือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงรัชนก กาชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงรักษ์ศิริ ชรารัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายวายุภัทร นีละพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายศราวุฒิ โสชัยยันต์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงพิชญา การหมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ดอกไม้แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงอนันตญา มหาพรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายธนากร แพงพลทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายกฤษนัย เรียงมนตรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายจิรพัส สกุลไทย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายเจษฎากร พันธะไชย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายทรงวุฒิ อารีเอือ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ สัตนาโค

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายศิวกร ศรีทองจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายสหรัฐ ดาเชิงเขา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงขนิษฐา มูลละคร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงช่อผกา อารีเอือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงชลธิชา นิลพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงนันธิดา วิทยกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงนฤนาฎ พร้อมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ ทิพนัส

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงพิยะดา พุทธสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงแพรวนภา ศรีจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงวิชญาดา อิศรานุวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงวิชญาพร อิศรานุวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์เรือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา อาจคำพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอัญธิชา อารีเอือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายณัฐพล สูงสันเขต

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายอนุชิต พลเยียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายภานุ ศรีทองจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำรัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงดวงใจ พลเวียงธรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายเกียรติชฎา พานทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายวีระพันธ์ ทองเผือก

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายอินทร์ธนา พงสัมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายทนงชัย โคตรมิตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แท่นศิลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายจักกฤษ ประกาสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายชินดนัย อารีเอือ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายจิรภัทร มูลคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายปรีชาพล มาพร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายปรไมย์ จำจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายพีรพงษ์ ไชยสัตย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายพิพัฒน์ คำหาญพล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์สนิท

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงกาญจนา แสนจันศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๒ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อารีเอือ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แน่นอุดร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พลธิแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวเบา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงธัญมน มหาพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงนิธินารถ รัตนพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงมุทิตา ทรทึก

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงสุกัญญา อารีเอือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงสิริรักษ์ มหาพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงดวงกมล จงฤาชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงนันทิชา พิมพ์มหา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์กาละ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เสถียรเขต

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายมงคล ญาติเสมอ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพรหมพร ต้นสาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงเกตสราพร พลธิแสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายธีระเดช โคตรภักดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงวัลภา หักขุนทศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ เวียงธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

เหมัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๐
นายรณชัย อารีเอือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายกิตติพิชญ์ อ่อนสาคร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายภานุพงษ์ แมนสถิตย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ทองใบน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายรัตภูมิ นิมอนงค์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ เกศนิมิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายธนชัย โพธิพรมมา

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายธวัชชัย ลาสินิยม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายธีระพงษ์ กระตุดทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายพัชรพล พิมพ์จันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายปริวัตร ขนันแข็ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๑
นายอภิวิชญ์ มหาพรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายอาทิตย์ สร้อยเสนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายเอกพล อารีเอือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงกาญจนา นันทะรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงธิญาพร บัวเบา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงปยะธิดา อรัญภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงสุภาดา ประชามัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงกันตินันท์ รัตนพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายสามารถ วงค์คำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมูม้น วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ เครือเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ กลางบุญเรือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายธนากร ชารี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายธนายุทธ อินทรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายธรรมนิตย์ วันชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายบดินทร์ พละสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นาคสวาสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายสถาพร ทิพมณีย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายอภิฤทธิ

์

สานุกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายอัษฏาวุฒิ สีนวนนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงจิราวดี ฝาดแสนศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงนิภาภัทร ชาญเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงวรดา ศิลาจิว

๋

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงพิริยา จำปาลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๔
นายกฤษดา จันทจร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายณัฐพล กรวิรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายกฤษฎา สารารัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงนภิสรณ์ ศรีลาเลข

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงเฟองฟา หงทอง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายศตวรรษ พิมพ์ศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายสราวุธ วิเศษปสสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงลลิตา สารารัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายจักรินทร์ วีระพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายจักรภพ ดุจพายัพ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ ไชยสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายอนันต์ยศ ขุนน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

สาระดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริสาร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายกิตติพงษ์ สุ่มมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงจันจิรา คำเนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายเชษฐา ศรีขัดเค้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๑
นายสรนันท์ พรมพจน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายสมประสงค์ พนมผา

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายคณิศร ฮุยอวน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงอริสา พันธุ์สุภี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายเกษมพันธุ์ วงศ์ษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มะติยาภักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงนิพาดา สาศิลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายพีระพัฒน์ แสวงจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายจิรพงค์ ศรีสัจจา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงณัฐชยาพร สุทธิชัน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงณัฎฐวดี เมืองภูงา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงจิรัชญา สมอาษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา วงณรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีพลัง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงปาลิตา ศรพิมาย

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๖ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
หวังดี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายกาจพล นานวน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายตะวัน จันภูงา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายธีระยุทธ สัตย์ซือ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายชนะพล เทียมคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายวรัญู บุตรอุดร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงกัณฐิกา รักษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงธันยพร พลอยพะเนาว์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงกันย์สินี แสนปาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงนฤดี เจนสำโรง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายธนพล สร้อยสระคู

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายประดิพัทธ์ คำภาพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายพัชรพล ดีใจ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายพงศกร สมอาษา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายวิทวัส คำแสน

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายวีรเดช คุญปญญา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายวรเวช พาที

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายสุรยุทธ โสหินกอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายอาชา คำสอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนารินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงญานิกา นากอก

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงดวงฤดี เสนารินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงปาลิตา ยิงโสภา

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงวรกานต์ ลือจันดา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวิรากานต์ แสวงพร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงอาริสา เทพณรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ อุตสังข์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายวีรภัทร วิชัยรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายกฤษณะ คชเดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายเชิดตระกูล แก้วเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายธนากร พลเยียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายธราเทพ เทพไพสันต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สร้อยสระคู

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงนาริน คำสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงนริศรา แสนปาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา บารมีทรัพย์เพิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายจักริน เศษโถ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงเกวลิน คูณศรี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงกัลยา เจินยุหะ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุทธิประภา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงธัญจิรา นาคโฉม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงประภาวี ชูศรีทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงปาริชาติ เบ้านาค

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงลลินทิพย์ ศรีภา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงศรัณยา โชคชัย

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงอธิชา จำปาเทศ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงอภิชญา ทาเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายชัยเกียรติ ทาปลัด

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายธีรภัทร สัตย์ซำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายนฤสรณ์ สุขมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงกฤษชนก เชือจิตร

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงชุติมณฑ์ แปวประเสริฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงนริศรา วงศ์ศิริสุวรรณ์ดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงวทันยา เชือกิจ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๖ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงวนิดา ประเสนะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายณัฐพล คชาชีวะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายโชคชัย สองวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายณัฐภูมิ เชิงหอม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายพลช หินซุย

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายพชร หินซุย

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายภนุสรณ์ สอนไชย์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายวทัญู ตุ่นคำ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงณัฐรุจา น้อยบัวทิพย์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บ่อชล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงวนัชพร อันโน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงโสภิตลดา คำละออง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายปวริศ ไชยสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายญาณเทพ คำสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายธาวิน บ่อชน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายศักดิดา

์

ลีเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายอัษฎา ผานัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงคันธนีรา หงษ์สูงเนิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายชวกร ศรีโม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงกรรติมา วีระพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายกฤษดา คณะนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายณรงค์ชัย เย็นใจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายรุจนเรศ บ่อชน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายภควัต ฉำมณี

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายอดิศร คำนึง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีบัวพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายศรราม แกะมา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงศิริวดี นิลเนตร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีบุญเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายอธิป ไทยกล้า

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายกิตติธัช ธรณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายพงษเพชร พงษศาสตร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงภัทรวดี โสรีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงโสภิดา ไทยกล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายกฤษณะ ตะราษี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงปวัณรัตน์ พงษ์ศาสตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๖
นายกษมา วรรณภูมิ

๑๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๗
นางสาวธัญวรัตม์ คงคล้าย

๐๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๘
นางสาวปรียนันต์ ไผ่โสภา

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๘๙
นางสาววิชุดา เหล่านำใส

๐๗/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชินหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายศราวุธ แหล่งสนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายสีปกรณ์ เรขุนทด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายอดิสรณ์ ศิริราญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายณัฐพงษ์ กุลบุตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

อินจนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายปรมินทร์ การบรรจง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายศุภโชค แก้วบุญเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงกัลยา ทูลธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ กุสุมาลย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายอนันดา แก้วเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายพูลศักดิ

์

สุขเกษม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงปาริยา แสงเส้น

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพัชรพร มูลพิศูจน์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงจิราพร มูลศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงนภัสสร วงค์ราช

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ทับชา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงปยธิดา อินทะมาลา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายปยทัศน์ ใจชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงฐิตาภา ราชมาลา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปนัดดา มูลศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงปนัดดา แสงอาจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายทัณฑธร แสงสุรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายอดิศร จันทอง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายพีระภัทร พานาสันต์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายพชรพล ฉวีเหลือง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายปญญา หล้าชน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงอริษา ตุ้มวัด

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงกาญจนา หล้าชน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงภีรดา รินสมุทร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสรัญรัตน์ พูลโสภา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงมนทกานต์ ราชโคตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายพงษกร นนทะภา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงสุจิรา วิจิตรขจี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงพรรณี กุละคำแสง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายณัฐกรณ์ กลางดวง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายจรัสกร หวังฝงกลาง

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายพานทองแท้ เกษศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงวิพาดา ไกรอำ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ทินบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา อรรคนิมาตร์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงสุภานัน โพธิศรี

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายประจักษ์ ยอดพุทซา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายปณณวิชญ์ ทูลธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

มุกดา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายรัชพล วิเศษโวหาร

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายพีรภัทร ยันฉิมพลี

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายทศพร มะณีคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายณัชพล วาจาฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายธนโชติ บัวเรียน

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายนนทกร สิงห์คาน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายปยวัฒน์ วงค์สมศรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายภานุศักดิ

์

บุญทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายวัชรินทร์ เวียงสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ สีตัง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงกันติชา สุดาทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงกิติยา สดสา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท ผดุงสันต์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงชุติมา สาระรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ แก้วหลุบเลา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ยุบลวัฒน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงพนิตนันท์ ศรีชัยวาน

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงแพรวา หวายพรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงภัททิยา เจญวิถี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงวนิดา แหล่งสนาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงอินทิรา ทองบ่อ

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายวีรยุทธ สมุทเขตร์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงวาสิฎฐ แถวนาดี

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงฐิติวรรณ ผดุงเวช

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงศิริบูรณ์ โกศล

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายธนกฤต อินสา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงเวรุกา จันทะพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายสุรยุทธ สุปตติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายวรเทพ ยางสันเทียะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงจันทร์ทรา อักษรแปน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ สมุทรเขตร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๖
นายธีระพงษ์ ดำโพนทัน

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายจันทร ศรีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใต้ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายระพีพฒน์ ระวิโชติ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางใต้ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงวารุณี วิเศษโวหาร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางใต้ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายสมหมาย ทางฝน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนาด วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงปยพร เอียมโอษฐ์

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนาด วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงอรัญญา สมสาร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนาด วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายพงศกร บุญชุบ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายวิษณุ ดงปกขา

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ เดชพละ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ วรวงค์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงดวงพร วรวงค์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงนฤมล เชตะวัน

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงวรรณฤทัย เวียงสงค์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา พรมชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงสุพิชชา พิมพาหนู

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ กันฟู

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายทัศภูมิ รัศมี

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายนัฐพงษ์ อารีเอือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายมงคล หาวุฒิ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายวรชาติ รินทะไชย

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายสรยุทธ สวัสดิเอือ

์ ้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงอภิญญา ชิณภาพ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายจักริน เกิดโภคา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๐ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนันธิดา สัตนาโค

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายฐิติกร วงษ์จันทร์แดง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายแสงสุรีย์ สีดาฟอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายปฏิพล อวยพร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เหลือมหล่อ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายเปนบุญ ไชยรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายแพทพัศกร ทิพกันยา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายมานะ สุ่มมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงชนิดาภา รักไท้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงอภิญญา สินธุศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์บูลย์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายกฤติธี ดีผิว

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายชลิต สญชัยภูมิ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายทรงพล ศรไชญาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายกฤษฎา ปาโส

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายณัฐชัย อุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายธนทัต สุดาทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายวรวิช จตุเทน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายวิรชัย จตุเทน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายอุดมโชค ดีพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ประสิทธิสันต์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๑ เด็กหญิงประกายแก้ว
หม่องคำมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงพัชราภา การะเกตุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงวาสิตา สุทธิธรรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีจิตแจ่ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายธีรพล โพธิราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงระวิวรรณ มะลิวัลย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายธนภัทร พลเวียงธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ภูมลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงวรกมล รักตลาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะอึ วัดมะอึ  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายวิชัย ชมภูวิเศษ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายธนัย สุวรรณศรี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายธราวุธ เพชรสังคา

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ไชยสอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายสงกรานต์ สุไชยสงค์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๑ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายกิตติพงษ์ รินสาทร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายภูมิภัทร บุตรวิชา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายภูวนัย อัญญะโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายปรีชา ลือชัยราม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงสราญรัตน์ ลือชัยราม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงนริศรา เวียงนนท์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงฐิติพร สุไชยสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงสิยาอร บุษบา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงอรณิชา มากนอก

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงพิมชนก มะละก้านตรง

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงณิชาธิดา บุตรพรม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายธนภัทร อันทะชัย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงนลินธร ดาสีขาม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายปยะ ขัวนา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายวนากร รัตนนาวรรณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราชธานี วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กินรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายกฤตธี ศรีทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายวุฒิชัย โยวาศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงกรนันท์ ขยายวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายอัษฏาวุฒิ วินทะชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายเขมราฐ วินทะไชย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายมนัส กัวอาจนา

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายภูมินันท์ ชัยภูมิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงนัทธิดา สุทธิบับภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ประทีปวิจิตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายธนพล รำพึง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายอติเทพ กล้าหาญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ชัยชนะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายวิรัตน์ อุ่นสมัย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายพงศกร ไชยสงค์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายณวัฒน์ พะระสี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายธีระยุทธ ฤทธิแผลง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายจิรายุ ตรีกุล

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงไอริสา ปลิดฉิม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงสุวรรณี นรคุณ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๒ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงอัญชุลี ตรีกุล

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงสุภาพร เวียงนนท์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงสรัญญา ไกยสวน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายวัชรากรณ์ จรถวิล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงมาริสา ไชยวารีย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงภควดี ฤทธิแผลง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายพสวัต มาช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายจิรกร จิระธนากุล

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายชวนากร บัวหอม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลผาย

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายพีรพงศ์ สุนทรารักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายจักรพล ธารพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ นุริตมนต์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงปยฉัตร ช่อดอกรัก

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงสุชานันท์ เนืองชมภู

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เปาโต

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา เถาว์โท

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงธิติมา สงคราม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงเนติกานต์ นิตุธร

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงปทมพร สถิตชัย

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงพิยดา รัตนภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายจตุพล ชาวหลวง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายอัฐพล เวียงสิมา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายเดชพนต์ จันดากุล

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายปรเมศร์ สุดเพาะ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายธีรธาดา สุระเสน

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา น้อยหลุบเลา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงชนิดา ชัยถาวร

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงอารยา มาตรวิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนัฐกุล จันทวี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงสกาวรัตน์ แก่นนาคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายธนาทิป ทาหอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงฐิติมา สีจันดา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายณัฐพล ศรีทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายคุณวัฒน์ สมานมิตร

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายพีระวิทย์ บางประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายมูมินคาน ปาทาน

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงขนิษฐา นิยมสุข

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงวลัยภรณ์ ใจสีธิ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงปภาวี ศรบุญทอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สวัสดี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายศราวุธ ชัยอมรเวชย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายอธิวัฒน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สวัสเอึอ

้

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ละแพง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายธนัช โยธาโทน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชนากานต์ ขันธวุธ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงมัณฑนา อุ่นจิตร

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงวันวิสา ประสาร

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายธวัชชัย นันโท

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงพรทิพย์ เวียงสิมา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายณัฐภูมิ สีมีงาม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ประจวบสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๓
นายนิติพงศ์ จันทะวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๔
นายนรากร ชาญสมร

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๕
นางสาวสุธิดา คำพิทูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๖
นายกฤษดา ยิมรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๗
นายจีระศักดิ

์

สารรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๘
นางสาวขวัญจิรา อุตรมาตย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๑๙
นางสาวจุฑามาศ นพวัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๐
นางสาวฐิตินันท์ เนาว์พิมาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๑
นายพันกร อรัญญวาส

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๒
นายภูเบศวร์ บุษราคัม

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๓
นายสิรภพ ภูเขาใหญ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๔
นายเอกรัฐ พิมภู

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๕
นางสาววิดาวัลย์ วรวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๖
นายธวัชชัย น้อยหลุบเลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๗
นายปกรณ์ นุริตมนต์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๘
นางสาวภัทรนันท์ อาจชัยธร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๒๙
นางสาวอภิญญา พลหาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๐
นายชัยวัฒน์ เลิศสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๑
นางสาวสุธิดา น้อยหลุบเลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๒
นางสาวสุรารักษ์ พรมศิริเดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๓
นายกฤษธร อุ่นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๔
นายต้นตระการ ทีสำราญ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๕
นายธนากร โพธิศรีบิง

์ ้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๖
นางสาวชุติมณฑน์ วินธิมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๗
นางสาวศศิธร แก้วกันหา

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๘
นางสาวอำภาพร เทาศิริ

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๓๙
นายทรงเกียรติ เพ็ญจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๐
นายสิทธิพล สุโพธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๑
นายธีระพงษ์ จันทะบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๒
นางสาวกฤติยา ตรีเหรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๓
นางสาวมิรันตรี สุปตติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๔
นางสาวศศิภา อัญญะโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๕
นายกฤษฎา ทิพย์มะณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๖
นายจีรพัฒน์ สุพอ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๗
นายอานนท์ หาญสุรินท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๘
นางสาวชลธิชา สังข์เว

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๔๙
นายเกียรติศักดิ

์

คำดำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๐
นายสุรชัย สิงห์พลงาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๑
นางสาวพรนภา อาทิตย์ตัง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๒
นายธนายุทธ แก่นนาคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๓
นายวิทวัส พรมศิริเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๔
นางอำไพ นามสม ๘/๗/๒๔๙๗ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๕
นางสาวนิภาวรัชญ์ โพธิกะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๖
นางสาวธีรนุช ผ่านสถิน

๑๕/๖/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๗
นางพรทิพย์ สนิทนวล

๑๕/๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๘
นางอวยพร คำภูเฟอง

๓๐/๑๐/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๕๙
นางเข็มทอง เกตุมาตร์

๑๗/๘/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวณธกร ศรีไชย

๙/๑๐/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายณัฐพล วงค์วิวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายธนชัย ทองคำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายธันวา อุดมฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงนิตยา แจ่มจำรัส

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงนิภาพร ไมลาศรี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา จำรักษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายพรธิชัย โพธิจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงจิราพร ศรีสนอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงปราณปรียา ใจเย็น

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายอัจฉริยพล ศรีโชค

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงจิรัชญา ต้อนรับ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงศริญญา สุวรรณศรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายธนากร เพ็รชอาษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายธนัททรัพย์ พวงจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายภาคิน สุรินาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายโชคชัย วรรณพยันต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงสุรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายธนพล กิจทวี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงชลธิชา แก่นมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

วงษาบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงอารัญญา วงษาบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายนันทชัย มลทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายธีรภัทร์ ทองจ้อย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายวรโชติ รุ่งนาม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายวรวุฒิ พงาตุนัดถ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายอ้าย สาระรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายอัษฎาวุธ ด้วงคำ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายอนันดา สมสะอาด

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงเมยวดี ศิลธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๑ เด็กหญิงสมปรารถนา
บัวคำปอ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงสมหญิง อังกาบ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงศุภิศรา มากมูล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ชมนิกร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บัวคุ้ม

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงเนตรทิพย์ ฟกแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายกรวิทย์ นิลบรรพต

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายจิรายุส ศรีบุญเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายธนา วงษ์สา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายครองพล ไชยสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายวัชรพงศ์ วรวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายพุฒิ คำเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายอนุชิต ศรีคำภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสาแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายนพล เวียงนนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายวรวิทย์ วงศ์สามารถ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายวิชาญ ปาละรีย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายธนาธิป บุระมาศ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายสุทธิลักษณ์ วินทไชย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รินทะไชย

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงพรณัชชา แก่นอากาศ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงกุลสตรี ศรีอุดร

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงมินนะ

โมฮัมเม็ด อับดุลอาซีซ

เอลกอรดี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีอุดร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายอนุชา น้อยหลุบเลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายธนากร ศรีแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงสุธิดา หอมละมุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุระพินิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายศรีสกุล โคราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายกฤษฎา บุญศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายรณชัย ศรีอุดร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายปญญา สมจิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๓
นางสาวขนิษฐา ฤทธิแผลง ๕/๖/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๔
นางดวงใจ วงศ์สมศรี

๑๓/๖/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๕
นางทองทิพย์ รินทะไชย ๒/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๖
นางทองใบ เอกตาแสง

๒๑/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๗
นางสาวนำทิพย์ เรียนรำ

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๘
นายบุญส่ง สมใจ ๗/๗/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๒๙
นางสาวมนต์นภา เรียนรำ

๑๑/๙/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๐
นางสาวรินดา ฤทธิแผลง

๒๑/๓/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๑
นางสาวศรัญยา ลาโพธิ

์

๑๑/๙/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๒
นายศักดิสยาม

์

นวลศรี
๑๗/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๓
นางศิริมาศ เวียงวิเศษ ๑/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๔
นางสาวสวิตตา นิยมชน

๑๗/๑/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๕
นางสุนันทา ศรีอุดร

๒๘/๒/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

ศรีทอง
๒๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๗
นางสาวอุไล เหมรา

๒๖/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๘
นางสาวเยาวนิตย์ พนมพงษ์

๔/๑๐/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๓๙
นางสาวทิพวงค์ พรมราช

๑๖/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายณัฐนันท์ มูลสิติ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงฉัตรดามณี มูลสิติ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงอินทิรา ฤาชัยราม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายธนาวัฒน์ กัวอาจนา

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงอภิชญา มิงมูล

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายพรเทพ มูลสิติ

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายวศิน ชายศรี

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายณัฐวรรธน์ นินหล้า

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายนพรัตน์ เห็มสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายนัฐพล เศษไธสง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายชินกร อยู่สบาย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายอัครพล สมท่า

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงนุชสรา จาริต

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงนิตยา สายยางห้า

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายพรหมลิขิต สัจเขต

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงนันทิญา โมทะจิตร์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายไพโรจน์ การสร้าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายกนกพล ป่งพรม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงกนกอร พลละคร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงกมลชนก ยมไธสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงกรรวี กรธนวานิช

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงกฤติยา บุญศร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงกัญญาพร ประทุมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงกาญจนาพร ทะวะลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายกิตติกร โนนอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงกุลนิดา โพธิศรี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายโกวิทย์ สุดวิลัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา นนท์อ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงขวัญธนิต โต้ตอบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงจงรัก บังลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงจริญาพร สาะถี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงจริยา แสงทวีป

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายจัตพงศ์ พิลาดวง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เตีย

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงจิราพัชร กาญจนศร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ มะลัด

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายฉัตรมงคล ทุมจีน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงชนัญธิดา เสียวชอบ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายชยากร ดีผาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ นนท์เล่ย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ขุมเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงชลธิชา สารผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงช่อนำมนต์ แดงดง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงชัญญา บูรณ์เจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ฤาโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงฟา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงณฐมน ขันธ์โท

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ญาตินิยม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายธัญภิสิษฐ์ ฤาโสภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงธารินี ประโยชน์ศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงปานรพี แสงแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ เสน่ห์วงศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงพรนิภา วรวิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงพัชฎาภา แม้นศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงพัชรา แสนตลาด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงพุธิตา ศรีสัมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ ดีผาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงหบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายภูชิต ทองมนต์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงภูริภัทร มงคลอุทก

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงมณธกานต์ เข็มมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทะวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงรัตนากร วรวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ ปฏิสัตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงลัชชา สมินชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พลละคร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ เทพพิทักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี บางสร้อย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงแวววรรณ เลิศสูงเนิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายศรัณยภัทร ชาติมูลตรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงศิรินันท์ ผลบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายศิริอานนท์ บางวิเศษ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงศุภนิดา หาสีงาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายศุภวิชญ์ หอมวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายสืบสาน เรืองสันติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงสุชาลิณี วันบัวแดง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายสุทธิภัทร ชนะศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงสุพิชญา จ่าภา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายอโณทัย นามเทพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงอรัญญา นามพิลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงอิศริญากรณ์ คงทวี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ปองแดง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงเอมอร ภูมิลุน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายคมปกร โสดา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายธนาคาร แสนหัวช้าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงวิรัชญาภรณ์ สระใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายสิทธิพร เหมือนศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายอภิรักษ์ ผลทับทิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ชัยชาญรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร ยมนัตถ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายธนพนธ์ มงคลพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงนิติญา พรมแพน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงฟาประทาน ศรีภูวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๔
นายชินดนัย ประทุมษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๕
นางสาวโยษิตา ดวงแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๖
นายชลทิตย์ หนันดูน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๗
นายชลัมพุช ชำนาญจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๘
นางสาวชิตชนก ดวงชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๓๙
นางสาวฑณิกา สอนจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๐ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๐
นายณัฐพงษ์ วงษ์ลุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๑
นางสาวดรุณี ศรีหนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๒
นางสาวตุลารัตต์ พลหนองคูณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๓
นายพรพิพัฒน์ พุธมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๔
นางสาวพรพิมล แถวสามารถ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๕
นางสาวพรศิริ แกลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๖
นายเพชรราชันย์ ไทยโสภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๗
นางสาวภัทรพร ประศรีพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๘
นางสาวมณฑิรา ธุมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๔๙
นางสาววรนุช อุ่นจิตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๐
นายวรเมธ ทุมมาศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๑
นางสาวสุทธิดา บุญสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๒
นางสาวสุทธิดา สินพรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๓
นางสาวอภัฒชรา พิมพ์สำราญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๔
นางสาวออรนีย์ วิเศษศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๕
นายจิรวัฒน์ วรวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๖
นางสาวกรรภิรมย์ ลิงไธสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๗
นางสาวอภิญญา แก้วประชิต

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๘
นางสาวจุฑามาศ ชาชำนาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๕๙
นางสาวกาญจนา จันทร์ดอกรัก

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๐
นางสาวจันท์จิรา ผลาผล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๑
นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทิพย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๒
นายพรประสิทธิ

์

คงสัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายวรากรณ์ ตะบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงปาริชาติ ชำเสนา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ กระนูน

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายสุรพล กองสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงสิริญาพร สงภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงธันยพร สุนทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายโกสินธ์ ลาเหลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายชนาธิป ฤาโสภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายภาสกร แก้วประชิต

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายรัฐพงษ์ ดงษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายทัตพงษ์ วงษ์ลุน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายภัทราวุธ บุญมาผึง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายจุลจักร วงษ์ลุน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายศุภกิจ วงษ์ลุน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงณัชนิชา โต่นวุธ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายบูรณ์พิภพ ม่วงทำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานใต้ วัดจันทาราม  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงชลดา สีหาฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแค วัดนาแค  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายภูมินธ์ ปูนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดนาแค  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายสิรวิชญ์ แช่เล่า

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดนาแค  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมแพน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดนาแค  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงชนิตา สกุลรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายชินวัตร บุตรสอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ ลือโสภา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายพรเทพ โต่นวุธ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายพีรพงศ์ ชัยคุตต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายศิวกร ศรีโครต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงจุรีมาศ แสนตลาด

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงปณิตา เทียมฟุตบอลล์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายกฤษดา เสนาบุญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงฟารุ่ง โคตรชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดบัวขาว  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายภัทรนนท์ กำหลง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายศุภกร บุญเทพ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายอิทธิพล เสาร์ทน

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา วังลาด

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงอชิรญา ประหา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงถิรธนา มะณีแสง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำรวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงสุฑามาศ สุดวิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายกฤษณธร ไชยรักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายธนายุต จำปาศรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ หนูแสน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายอิสระพงษ์ ผลทับทิม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงบุญฑริก กรสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงพิมพิศา ใจหาญ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ จุลลาศรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายนัฐภูมิ นิวงษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๒ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายอรรถพล กองพลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงฐิตาภา พันทองหล่อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงปยะนุช อินทนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงสุมิตรา ปนคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายลิขิต เสาศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายสราวิทย์ อามาตย์เสนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายชาญชัย ทองเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงลลิตา อินทวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายกฤษณะ นิยมจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายจตุรวิทย์ โสภา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทะสาร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายปททวี บุตรสุ้ย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายศุทธวีร์ ศรีนวล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายสุภกิต เก่งการรัก

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงสุธิชา จาระ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงขนิษฐา แสงโตโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงณัฐสุดา แยงไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงธันย์ชนก มาตเถือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองงาม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงมัชฌิมา แก้วไชย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ ช่อรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงวนิดา นันทภักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงวนิสา นันทภักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงจันจิราพร แสงชัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงณัทภัทร อุทัยกัน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายเฉลิมราช ไชยวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายอัษฎาภรณ์ บัวจันทึก

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงกรองแก้ว จารยญยุ้ย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายอัครพล สมจิตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โคสาสุ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงปทุมวรรณ สุทธิจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงกาญจนา โสภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายอาธร สายสมร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายเกษฎา ชุมดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายชาญชัย นามวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายถาวร บุญคร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงจิดาภา ไชยรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายชนม์ชนก ด้วงคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีฮาด

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายดนัย พิมพ์สำราญ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายปุณยวีร์ มะลิซ้อน

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ภูเทียมศรี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงชนิกานต์ แสนรถ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริกัน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวาทวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงบีรวรรณ ดวงอินทร์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ต่อน้อย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ดวงอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงศิรินภา พุทธปญโย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายกษิดิศ จันทร์จ้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทองเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายวันชนะ น้อยจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายศรันย์ เมืองภูงา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา พันธุ์ธวัชชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายธิบดี ตีจ๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สอนวิเศษ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ อึงชืน

่ ่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายกิตติพงศ์ แช่มภักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงวรรณวิษา สุวรรณศรี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งเรือง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงพรรษา เสาร์แก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงดวงพร กงศรี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงพรรณภา พวงใต้

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายนิวัตร เอกคณาสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายธีรชัย พวงศรี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายศริพัทธ์ น้อยศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายนพรัตน์ ชลอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงอิศรา อามาตย์เสนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดราษฎร์บูรณะ  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายพลชนะ สงค์มา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๔ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์ดอกรัก

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายศุภชัย บุตรโชติ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายลิอัน

๋

บึงลอย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงศิริวิมล บัตรวิเศษ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงมุกดาวรรณ ทุมแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงสุมิตรา คณาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงกัลยากร ลัดชัยสง

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงกิงกนก

่

ศาลางาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงวิชญาดา ผิวผุย

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ บุตรโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงปนัดดา แปวประเสริฐ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงสโรชา พลศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงพิยะดา มหาสาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงพรรณิภา ไชยพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงปรียาอร ชนะวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายมงคล กงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายธนโชติ สลีอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายปวริศย์ แสนขวา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายปริวรรต เสียนไทยสงค์

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แฝงวงคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน โมคทิพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงวีรดา บุญศร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงกมลพรรณ เคนรัว

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลักบึง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวเลิง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงศิริพร คุณศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงกุรุพินท์ เวียงนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงอรทัย เอมอุดม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานเหนือ วัดสระโนน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายธันวา แก้วสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายปรีชา ประเสริฐศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายภูมินทร์ สีนวนจำปา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายจีรติ สอาดถิน

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโต

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายพิชยะ คำทา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คุณล้าน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงตรีทิพยภา บุญทำนุก

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์เดช

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงสุดา บางสร้อย

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงนันทิดา เขียวขำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายเจษฎา จันทร์สมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายนวพล ดงพระจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงปยะมาศ ใยคำโพด

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ มารมย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงสร้อยสุดา ยังคลัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงอริสรา บุตกาด

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายศรายุธ ทนอุบล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ หนองพร้าว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ เสริฐศรี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายเทพพนม บุตรชอบ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายภูษิณ ดาวุธ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงอัญชริกา ลามี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายพิชัยภูษิต ตันกูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายภานุพงศ์ การิโก

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายฉันทวัฒน์ กองมะณี

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายทีปกร ดงงาม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายวีระเทพ ทูลธรรม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลเสน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงทัศศิกานต์ อุตรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา ละอองบัว

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีจรัส

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงอรปรียา ปปริต

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงภัทรพร โนมายา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงอุษณี สืบสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายบริวัฒน์ ศรีณะลา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

แดงสีบัว
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายก้องภพ มนัสสิลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์สำราญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงสิริญาพร สอนจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายอภิชัย ใจหาญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายศรายุทธ พาพานต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภูมัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตาลดง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงอนุธิดา โพธิหนอง

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ลามี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสุวรรณา ลามี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนภัสสรา สมดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายนนท์ปวิธ ติมุลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายติณณภพ สมดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงมนธรัตน์ มูลพาที

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงดวงเดือน จันทร์โด

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แดงสีบัว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายนพรัตน์ สงครินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายธีรพงศ์ ดุดง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายอภิรักษ์ โพธิสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐพล แก้วลาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายศรายุทธ อินทร์เสนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายธนาชิป จันชุรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงวไลภรณ์ จันดาหงส์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงสุนิษา อินทร์เสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงชนิชา จินุพงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงรจนา วงค์พรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตาดำนิล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงฐิติยา วิระยาลัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงภณิตา ดุลศิริชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
วัดหนองหญ้ารังกา  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายมงคล ดอนกลอย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

วัดเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายวรายุทธ์ จันทะนันท์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายชิษนุพงศ์ บัวภา

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายดนัยณัฐ โลภา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงพรรณปพร อ้วนแพง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ ชุมภู

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายอนิวัฒน์ กัมจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายสวิตต์ ควรชม

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายศุภากร ปดนา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร เกษรบัว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายวีรวุฒิ พิมพะปะตัง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายทศพร มนตรีแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ ถือมาลา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เกษรบัว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายศตวรรษ ไชยอาด

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงสุพัตรา ขันทะวุธ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพรชอำไพ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงกฤติยา คาดหมาย

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงฌัฐธนพร สิงหาสา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงสุพิชชา พินพาทย์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงปลายฟา คมคาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายนาวิน ถือมาลา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีแนม

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ผลาเทิม ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เกตุพิน
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงพัชรพร เบ็ญจรุญ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงสโรชา ชมจุมจัง ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงกชกร วงทศรี ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงปภัสสรณ์ สรสิทธิ

์

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงพิชญาดา มงคล

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงญานิศา บรรจมาตย์ ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สูมสอาด
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงตันติมา ผลาชิต

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงญานิศา แซ่ตัง

้

๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงฑิฆัฆพร วงศ์ทินคอง

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงณัฏฐนิช จรบุรมย์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงวาสิฏฐี ทิพโชติ

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงบวรรัตน์ รินทอน ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงจิณณพัด ชมจุมจัง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงปทมวรรณ ปตทะมะ

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงอริศรา ศรีสุลัย ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายสุพจน์ มูลชัยสุม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายมงคล เสนารัตน์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๘ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงญาฐิสา ผกาผาด

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงกนกภรณ์ นามจุมจัง

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงปาริตา วงค์เหง้า

๑๓/เม.น/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงดุษฎี แว่นแก้ว

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปตตุดี

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทิพบุญชุ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายกิตติวีณ์ ทนุวรรณ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายณัฐพล ผลาเทิม

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายกิติพัฒน์ ทิพรักษ์

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงพัชรพร ทิพประมวล

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชืนใจ

่

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงธันยาพร ขันโยธา

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงพรณภัทร กมลวิบูลย์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงณัฐธิตา พัฒนโชติ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงภวิภา วิจิตร์

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงนภัสสร ทนวรรณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงอังศมล สีผาแหย่ง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา นามจุมจัง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายกรวิชญ์ สาสอน

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายธนพนน์ มาลำโกน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายปยะวัฒน์ สังข์บัวดง

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายพงศธร เบ้าหนองบัว

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายภาคิน บุญสว่าง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายยุทธนา เข็มอุทา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายวรเดช แก้วม่วง

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายสุธีร์ สมดี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายอดิศร สีสันงาม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายอนุชา อุปถัมภ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงกุลนิดา คำหลง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงญาณิศา อ่อนจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงนัทธิดา สามขา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงภวรัญชน์ ผิวสร้อย

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา ภูผาหลวง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ คิดสม

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงอภัสสร เติมสุข

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๙ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายกีรศักดิ

์

ศรีสุก
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงกัลย์ชยากร เมืองสุข

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายพีรพัด มัจฉาวัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายภูชนะ เสียงเพราะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงเบญจพร สอนดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงวิชญาพร ผิวงาม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงศรัณยา แพงสิม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ละออ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจดำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายธวัชชัย สร้อยสองชัน

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายมงคล บรรจง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายประวีร์ บรรเรืองทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายภัทรพล เชือแก้ว

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายณัฐพล เรืองพร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายพีรวัฒน ต่างงาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายภัทรพงษ์ สำโรง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงวรรณิษา มากระจาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงรสิตา คัธโส

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงลัดดา พันพุก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๔
นางสาวสุนิสา บัวสี

๒๗/๐๔/๒๕๐๙

กศน.อำเภอโพนทราย วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงกิตติยาภร สองวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงจิตรา โรยรา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงธัญญารักษ์ แก่นกูล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงพุทธรักษา แหวนหล่อ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงศศิธร บัวลาด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงศิริทรัพย์ เพ็ชรรักษา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายมงคล มีสนาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายโชครวี ศรีคำภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายนนทพันธ์ พิหูสูตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บ่อชน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ภูมิเรศสุนทร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงถาวรีย์ ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงพรชิตา ตะเกิงราช

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ ชินวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงสุพรรษา พินิจสอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงเอมอร เวียงสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายจิรายุ ขันใกล้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร อาจวงษา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงจิรชยา พาวัง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ไพศาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงบุรมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงปลายฟา บุญวิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงพรชิตา เกษโข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงวรดา อะโสโก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงสุธิษา โมลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชานาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงอัญชริดา พันสนิท

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงอินทิรา

พรหมแสนจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายจิรภาส สังวัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายอัฐศดาพล เสกสรรค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงนันทิพร โพธ์แก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงปยะดา รอบรู้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์สม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายวัชรพงศ์ อรัญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายวีระพล กองธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์ศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงราตรี เทียมคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายธีระพัฒน์ อาจวงษา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงปภาวดี อาจทำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายธนาธิป แปะโคกสูง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายรังสรร จันทะพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายอภิรักษ์ สุราทิพย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เครือแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงชวิศา วิชิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สายคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายภูชิต จันทร์แก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ทับส่วย

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๒
นางสาวบัวสอน สองวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงพิยดา ศรีภูมาตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๔
นางสาวสุกัญญา ลุทะภาพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๕
นางสาวอิศราภรณ์ นักลำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๖
นายมงคล แก่นโน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๗
นายสุนันท์ หนูวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายภาคภูมิ ศรีมนตรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงจิรวดี สารบรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงชนัดดา สีวะสุทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงชลธิชา แก่นพุด

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงพัชชา ชาญเลิศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทัสสี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายอนันต์ ศรีวันทา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๕
นางสาวณัชนก จิตชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๖
นายภานุวัฒน์ วรชินา

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ มูลศรีนวล

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสัจจา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงนันทัชพร แวงวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายชิติพัทธ์ นนพิพักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายอนุภัทร บุรวัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายภัทรภูมิ ปติพอ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายภูมมินทร์ แพงแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงมัลลิกา สุทธิประภา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงวิภาดา สารพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงภารดี เชือกทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงสุดา ชำชอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงบุษยา สุทธิประภา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ นามดี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงพรพนา ท้าวบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายไอซ์ โสรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงธนารีย์ อาจะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายมนัส สุริโย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงวาสนา สุริโย

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงเอือกานต์

้

คำเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายอภิชัย แสงรีย์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงดากานดา แววมณี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงธารา อาจะ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงธิดา สิงยะเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ ภารดิลก

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงสุชานรี ศิริพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงสิราพร ใครจันทร์เศรษฐ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงจันทกานต์ ราชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรพรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายศราวุฒิ สิงห์วงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงกรกนก มหาสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงปทิตตา เกือรัม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงพีรดา ชูรัศมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงมินทรา กันกลาง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตรีเหรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายวรวิทย์ สิงห์วงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ลำสัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

โม้กุดแอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ลัมมโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงจตุพร มูลศรีนวล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงวัทน์ศิริ ผาโคต

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงวาสนา พิมพล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายภัทรพล เทศสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงอทิตยา ดีสองชัน

้

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายพงศธร บุตรพรม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงนันทนัช จันทมัน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายชวนากร บุตรพรม

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ มะณี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายพีรพล มีอยู่ไกล

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายภานุเทพ บุตรพรม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายสฤษดิ

์

ลิมภิกุล

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงกัลยากร บุตรพรม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน อัศวภูมิ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงวลาลักษณ์ บุตรพรม

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายเอกรินทร์ ปญญาทอน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กชายนิธิวุฒิ แทนพรม

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายวรวิช พรหมมาพันธุ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายสงกรานต์ บุตรพรม

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายณัฐกร ไค่นุ่นนา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงอนัญญา อัศวภูมิ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงฟาริดา จูมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงธนัชชา วิลัยบูลย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกิดนิยม

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายชินภัทร ขุนาวัตร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงประภัสสร สุทธิ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายภัทรพล ต้นแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงมุฑิตา ขวัญเต็ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงกานต์มณี อัศวภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงปาลิตา พูลเพิม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายภานุวรรณ พิมพุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายธีรเทพ อุตรคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ไชยวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงพัชรา นันพิลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายภูรินัฐ อัศวภูมิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงศรสวรรค์ นาคเชียร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายศศิพงษ์ พลเยียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงเกวลิน สิทธิ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงธิติมา แวงวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา วิเศษการ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายนิติภูมิ ก้อนบุญไสย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพ็งศรี

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงศุกพรรษา พิลาวุธ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงสโรชา งามดี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงปภารัตน์ ปดภัย

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงบุณยวีร์ อุดมรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงณัชชา อุดมรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา สังฆะธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงศุภิกา เฉิดไธสง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงวรณิชา ศรีธงชาติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายวิษณุ วงษ์กันยา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายอัฐพล นพคุณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายวีระวัฒน์ ศรีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงมะลิวรรณ สมะนา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ไกรยราษฎร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายระพีพัฒน์ สาตคม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงณัฐวดี เซ่งเอีย

๋

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายพัชรพล พระสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายอัษฏาวุธ พลเยียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายสุธิชัย ดอนทองหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองโชติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงดาวประกาย พวงแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงพิมวิภา วงวิลาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แวงวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายพิสิฐ ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงดวงกมล แก้วบัวดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงอนัญญา มงคลกุล

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงสุมิตรา ผลจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่เอียว

๊

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงสศิวาลักษณ์ อินทะพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงพัชรี การะเกษ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายสุรชัย ไกรยสินธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายประนมพร สุขกำเนิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงชฎาพร พลเยียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวิลาสินี สุทธิประภา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายภูบดินทร์ ผกาเพชร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงปริญญา แวงวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายนฤพนธ์ ราวินิจ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายจักรกฤษ บุตรธรรม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงสุภัสสร เปรินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงสุวนันว์ โคคาวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงเขมิกา ใจคง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายกิตพงษ์ พลเยียม

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายธีรเดช แวงวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงธัญรดา ไกยสินธุ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ ชุมแวงวาป

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงจุษฎี แสนทา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ โวหารลึก

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

ใจดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงปยมาศ พลเยียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงนันธิดา สร้อยวิเชียร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายพันธกานต์ โพธิเปยศรี

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายอัครพนธ์ พลเยียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายวีรวิชญ์ พลเยียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายหัสดิน สีทาพุด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายจิระวัฒน์ กัลยาสาย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พลเยียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงสุพิชชา มีพันลม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงฐิติมา พลเยียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายพัชรพล โฮมแพน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงวรรณพร โคเวียง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงสุพัตรา ชัยโชติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๗๙ เด็กหญิงศิรประภาพร
แวงวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นายศุภกร ศรีพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงพรชนก แวงวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเด็กดี วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงสิริยดา ดุจศรีวัชร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สร่างโศก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงสุพัตรา สุขประเสร็ฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๕
นายณัฐวัฒน์ มูลศรีนวล

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๖
นายอภิวัฒน์ สารพัฒน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ โฮมแพน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงวิรญา พลวี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงสุธิตา สุริโย

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ นาชัย

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายเจษฎา ทำนา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงลัคณาภรณ์ ชัยสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงฉัตรสุดา เทศสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายเตวิช ภักดีกำจร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายธนพล จิตทวี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายตรีรัตน์ ทะสูรย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายวัฒนพล ศรีกำพละ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายกิตติภูมิ ทะสูรย์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายเศรษฐดา คามวัลย์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แพนอินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงศิราณี ยุระชาญ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีวะรา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงณิรชา ประโมงเขต

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงนำหวาน แสงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงธนัญญา นาสมใจ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงศิริพรรณ ศรีวะรา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ กระแสโสม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๘ เด็กหญิงพาลาลักษณ์ ทะสูรย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงรุจิยา ตับคำอู

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายนที มณีโชติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายวุฒิชัย สุประเสริฐ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายณัฐพล คำอัว

้

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายพีรภัทร รัตนวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายอัครพงษ์ วงศ์เสนา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายพารวย แก้วบุตตะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายปญญวัฒน์ ดอนลาดลี

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงชลธิชา เพชรไพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงลลิตา ทิพกัณหา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงโสรยา อุทะสี

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงอุมากร เพ็งนาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายชินดนัย น้อยเหล่า

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงกัญจนพร สุทธิประภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายกรกรต บุญศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายสิทธิพร ศรีชัย

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายภควัฒน์ พลเยียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายนพวิชญ์ พลเยียม

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายปฐพี พลเยียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายอาวุธ พลเยียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ วิจิตต์จำนงค์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายพลาธิป ยุบลชิต

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายปยะพงษ์ พลเยียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงสุชานันท์ พลเยียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงพนัสดา พานคำ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงภัทรกร สิงห์ภูธร

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายกิตติภูมิ ผกาหวล

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายภาสกร ทิพย์จรูญ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายอัสนี ประดับเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงณัฐชญาภา ผู้ปลีม

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายเจษฎา สีเอก

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายณัฐพล พานเขียว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายคทาธร พรหมคุณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายชัยภักดิ

์

บุญคีรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายพงษ์เทพ จรนามล

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายสุรชัย แสงจันดา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายพชร วิระวิทย์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายณัฐดนัย ดอนนำขาว

๒๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายจักรพงษ์ มะณีวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายกล้าณรงค์ ตาลทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงธนภัทร สรสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงสิริวิมล สารบาล

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายปณณทัต พงสุระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พละสุ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายเจษฎา วดีศิริศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายชัยมงคล ศักดิวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายธนากร ใสยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายประณต ชูศรีทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายพัสกร เหล่าหา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ สุขงาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายวชิรกร สุดาทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

หงษา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายอภิชิต อวยชัย

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายอัศวิน พนัสขาว

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงกฤตยาณี ชิณโสม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงจริยา นารีโภชน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงนุชนาฎ คำภูเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงบัณฑิตา รัจพจน์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงปนัดดา สุระกี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงปนัดดา ประหา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงรุ่งธิวา โพธิหล้า

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ อัตภูมิ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงวิศรุตา วงค์ราษฎร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไสยรส

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงสุธาสินี ภูจอมทอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงอภัสรา แก้วกาหลง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายชุติพนธ์ ใต้เมืองปาก

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายนันทวุฒิ จันทร์แจ้ง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ พวงลาภ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายธนากร สืบสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายพงศ์ปณต ภูพานเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายเมธี ส้มพลอย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายรัชชานน แตะต้อง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายรัชพล แตะต้อง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายศุภนัฐ สารบรรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงนีรติกาญจน์ อุดทา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงธัญชนก สวายน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

แสงกล้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงชญามล พลเยียม

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายตนุภัทร หว่างดอนไพร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายกรเดช โคตรพงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายคฑาวุธ พลเยียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงชาลินี ไชยวิเชียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงธรรญพร สีหาวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงศรินทร คำแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายกฤติพงศ์ วนาเกษมสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมันวิชา

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายธนาธิป นราทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายณภัทร ทักขินัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายพรชัย โพธิชารี

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงจิราภา ศักดิดี

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายกำชัย พลเยียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงสุธิชา ดอกบัว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายพีรเดฃ เชเดช

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายวชิรวุธ ฝายชาวนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายชัยธวัช แผ่นอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายเอกภพ ศิริรัตนพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายปยะภัทร ประกอบแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ไกรจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายธีรเดช แม่นอุดร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงชลธิชา คำหาญพล

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

วะลัยใจ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วกาหลง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หารพละ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงมนิดา โวหารลึก

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงพัชราภา โคตะยัญ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หนูแปน

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงสุธาศิณี วงค์แหวน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายนนทร์การณ์ เฉิดฉาย

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๑ เด็กหญิงปยะรัตน์ธิดา
คนซือ

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงธัญชนก เชือฮ้อ

้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายภูรินท์ มะลิกัน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายชนสรณ์ อุปชฌาย์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายอัศวิน มุ่งหมาย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายพานิชย์ แสนโบราณ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ กุลสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายนพรัตน์ ทัพหนองฮี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงสุชานุช สุทธิประภา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา พุ่มจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวิสาขา พิมพ์สี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายศุภกิจ รองไชย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายศุภโชติ รองไชย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายสงกรานต์ มณีวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายอำพล โฮมแพน

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงพัชรกานต์ ขอรสกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายรัฐพล สมจิต

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภูสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงกมลชนก คันทมาตย์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงกรกนก นารีโภชน์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายธนพนธ์ ณะวรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายธนพล สุทธิประภา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายศรชัย ม้าเอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายปยะวัฒน์ อ่อนจงไกร

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ บุตรพรหม

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมีแสง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงสุวภัทร เด็กหลี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงกรกัญญา ศรีไชยบาล

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายพีระชัย โฮมแพน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายอาชาวิน ปทมะ

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายสรยุทธ ลามี

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงปยดา เหมือนสิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไชยลา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงวรัญญา วิชาผง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายสุเทพ มัดหา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายกฤตนัย สีลาดเลา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงณัฐมล ผดุงลม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงปาลิตา เพิมขึน

่ ้

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงปรียากรณ์ ศิลาโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุภาพัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ สีดาคำ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงธัญวลัย พลเยียม

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายชโยดม พลเยียม

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายจิรวัฒน์ คำเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงชัญญา พลเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงพิมพิศา เมืองแวง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายกิจจานนท์ ทุมมี

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงสิริกานดา สวัสดิทา

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ พลเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายปฏิพล แวงวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายภัควัฒน์ แสงจรัสวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงมณฑิตา สุริโย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ มะโนนึก

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายพัทธนันท์ เทศเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายพัฒนพล หนุนภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายธนากร พงษ์ละออ

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงอภิญญา สารพัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายตฤณกริช ไชยเสนา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายนิติภัทร บุญพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายพอเพียง เวียงนนท์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงปวริษา แก้วทองมี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประทุมชัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายราชภูมิ อาสาราช

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายธีรพัสกร ไชยธงรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายธีรเดช ธารอุทิศ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายณัฏฐพงษ์ พิมพ์วงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายณัฐพล แปนนางรอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายณฐกร แสงใสแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายธชย จรูญเพ็ญ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายศุภกรณ์ พลเยียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายภูมิรพี จะตุเทน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายจิรพัฒน์ นิลคุณ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงสุนันทา บัวพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงชมพูนุท อุ่นกมล

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ นิลสันเทีย

๊

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงนันทวรรณ อุดชาชน

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงจิราพร กอหาญ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงนิภาพร ศรีไชยบาล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงญาณิสรา พรพิกุล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญแพง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายพินิจนันท์ สารีผล

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายวรรธนชัย สารเศวต

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงโยษิตา โพนศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงจิณดาภา วงศ์สายเชือ

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายอดิศร เบ้าขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายธนสิทธิ

์

สิงสี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงฟาลดา ศรีลัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายพิริยศักดิ

์

บุรวัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายพุฒิสรรต์ สมณา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๒ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุมภูนท์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงวิชุดา วงศ์ใหญ่

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงชญานุช มะโนนึก

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงนภัสร กอมะณี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงปุณยกร ประทุมชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายกฤษณนัยน์ สุดแสน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงสลินทิพย์ ทองประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุทธิประภา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงกัลญกร สยามา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายญาณวัฒน์ มุงคุณพรม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ มุลิตา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงวรัญญา สร้อยสิงห์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงแพรวา ธนะมูล

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงวรรณฤดี สุนธงศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงจิรวรรณ บุตรวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายปวริศร์ ฝอยทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายชยพล จันทะหาร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงกิตติกาณ์ พันนานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กกนอก

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงสโรชา บุรวัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงนิชาภัทร พลเยียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงอรรถยา โยมา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายนิติพงศ์ ภักดีแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายอนวัชมณี คนไหว

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายกิตติ ศักดาวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายวชิราวุธ นิระพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายพันธนกูล พละหาญ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ แสนคุณเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงดนภัทร มาโยธา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงศิรินันธิญา ศรีเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงศิรินันธิดา ศรีเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิมพ์รักษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายศิวา ทากุดเรือ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงอินทิรา ผกาหวน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๓ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ดลกุล

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายปณณวัฒน์ พิมเบ้าทำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายตะวัน ขยันวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนวิรุฬห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายรัชพล อมรพลัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงณัฏฐาพร กิจพนาพร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายธีระพงษ์ ช่างสาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายธิรศักดิ

์

ทองชุม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงนิรชา วิชาเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงณัฐฐธิดา พันสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายธนภัทร ศรีวะรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงปนัดดา ยานุวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายธนกร กินาวัน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายธันธิวา พระสว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายจิรภัทร อโนมาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุรีรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงบุญยากร รักษาภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิริยา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายปฐมเดช นูเพ็ง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายนนทพัทธ์ มรรคนันท์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายธนันดร สุริโย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายนนทพัทธ์ หลักแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงนภาพร วิรัญมาตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายธิติชัย ชุมแวงวาป

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงดวงกมล พลมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงนลินนิภา มูลวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายตุลานนท์ ศรีไชยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายชุติวัต ไชยโชค

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงฐิติมา ประสพเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายธนพงศ์ แก่นสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายธนธรณ์ พลเยียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงตัญุตา ชงจังหรีด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายธีรภัทร มัดหา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายปฏิวัติ บุญศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงปาลิตา จันทิตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตต์ อันทะชัย

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ มารมย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงธิติมา เชือชาติ

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ จงใจสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายระพีภัทร รอบแคว้น

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายณัฐพล พิสิฐอมรชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายสุดทีรัก

่

ข้อหน่อ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายธีรพล วรชินา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธนพล ทะสูญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงธนพร เพ็ชรอำไพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายนวพล แก้วคง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายนิติกร บุตรภักดี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายฉลองราชย์ จรไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มานัด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายณัฐพล วงษ์มา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงวรวีร์ พีรจรูญรุ่งเรือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายกฤตพงษ์ ไวยศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายปฏิภัทร พลเยียม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงวรรณวิษา การนิตย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายชัยพัฒน์ สินแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงพาขวัญ ณ นคร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ พลเยียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงโสภิตา การินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายสหรัฐ ท้าวบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายอัษฎา พลเยียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ กุลสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงอณัฐชา พวงทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายวรัตน์พล ทุมพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายกชกร โคตรคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายวรมันส์ สาวิสา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงนิรชา ทาดีจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงมนัสวี รงค์จำเริญ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายวีระพัฒน์ ปยมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๕ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายปยะวัฒน์ ใจทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงศิรินภา รงศจำเริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายพีระภัทธ์ จันทะศรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายวิทยา แสงไสย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

อารีย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจันดา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงชนิดา รัตนวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงมุกดา โพธิสาวงษ์

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ วิชาเดช

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงสุดาทิพย์ จันทร

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงมุธิตา อินทรวิถี

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงพิชชุดา เจาะจง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงณิชชณา คำแดงไสย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงเนตรา คงเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงสุนิสา พรมมาดวง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงเกตน์นิภา สุทธิประภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงกรวิภา เกษรจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา เจ้ากลดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายกฤษฎากร โตมาซา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงขณิษฐา โตมาซา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์ศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายปวริศ ทองโชติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายศุภกร ศรีเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายเกียรติพงษ์ เจ้ากลดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายจิฐิศักดิ

์

โตมาซา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายพุฒิเมธ โพธิสว่าง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายเฉลิมพล คำแดงไสย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กชายวสุพล วรรณพัฒน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายสุรเขตฐ์ สุทธิประภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงปยะเนตร โนนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายพีระพันธ์ จันนี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงศิรดา ประสพสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดำเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ผดุงลม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงนิรชา รัตนวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงสุภาพร รัตนวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงอริสรา พรมวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ นุ่นนาแซง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ทนามศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายกฤษณะ เย็นวัฒนา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไสยปกรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ กอบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายธีรภัทร กิงเมือง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายปญญา ไชยมี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงจันทร์งาม กวานดา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงอริษา ปจชุม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายวัชรพล แวงวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงณัชชา กิงมิงแฮ

่ ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดสิริมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายอัครเดช ลำจุมจัง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงอรอุมา ซุยจุมจัง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ทวีเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายธีรพัฒน์ สุขสำราญ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงวันวิสา ลำจุมจัง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรรณวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายประกาศิต เพชรโรจน์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายกิติภูมิ คงศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สรลี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงสุพัตรา พลเยียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีมุงคุณ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายรพีพงศ์ สุขแสน

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายนำโชค นันดะรุณ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงกนกพร ผิวผ่อง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงปวัณรัตน์ จารัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงสุมาลิน สีพบ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงชนมณี ชมดวงดาว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายพงศกร ประทุมชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงสุพิชญา เรืองบุญ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงกวิสรา ประเสริฐสังข์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

ภูตาเพิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายยุทธพล ภูจ่าพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

เบ็ญจรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายวรวิชญ์ ศรีอินจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงปนัดดา คันทะมาตย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายฉลอง ภูมิบุญชู

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายสุรธัช ปราบมนตรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายจตุภัทร โพธิเปยศรี

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงปณิดา สังคะโห

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารนาเรียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงสุนิสา คำจันลาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนชัยสามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายธนากร เจริญลาภ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายธีรภัทร กระภูชัย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ณ วิเชียร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายปณชัย ชินทะวัน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายรณกร จำนงนิตย์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงกนกพร จันทร์สูง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ เสียงทองคา

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงจิตรลดา นาทองคำ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงธีราภรณ์ พิมสุคะ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ กมลเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายณัชพล พรมมา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายธีรยุทธ กมลสินธุ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงกรชนก กมลวิบูรย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงสายชล ไชยกันเชือก

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนาแพง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายชาญวิทย์ โพธิกะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา อังคณิต

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายภานุพงศ์ แสงบุญมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายเนรมิต กมลสินธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๓
นายวุฒิพงษ์ มลาตรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ จอมสมสา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงปยธิดา ลาสี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน สัจวาท

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงสม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงธนพร ศรีสุลัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงสุรีธร โลตุฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พลเยียม

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายไชยวัฒนา ภักดีแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายวัชระ ทศภูชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ งามสอาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงจรัสรวี บุญมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณา ทศภูชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพย์เจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงนิรัลพัชร บรรจมาตย์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายปฏิภาณ รัตนาแพง

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายชินวัตร ศรีราชคต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายวีรวุฒิ ชุ่มเมืองเย็น ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายณัฐพล กมลวิบูลย์

๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีประทุม

๓๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายพงศธร สิงนาแพง

๑๑/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายอิทธิชัย บุญชัยมาตย์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงปวีณ์สุดา นาแพงเมือง

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงพรรณวษา หัสสะครบุรี ๔/๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อนุราชคณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงภัทรวดี มะโนธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายกฤตเมธ โสระสา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายวีระภาพ ทองสม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ พิเนตร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา นาเมืองรัก

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงณัฐฤชา นาเมืองรัก

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงวรัมพร ลาดหนองขุ่น

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงวริดา ร่มศรี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายอนุศักดิ

์

มีพรหม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงพัชราพร กุลสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงพรรณศิริ กลำโกมล

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงปณิดา ยะหา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงภัทราวดี บุญคง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายจักรพรรณ จันทร์ประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายอัษฎายุทธ แสงกระจาย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงสุชานุช แสงกระจาย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงเอมิสา คำวัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายธนเดช เอมศรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายวัชรากรณ์ ลอยหา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายอณุเกียรติ เพ็งจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายอนุสรณ์ บุญเข็ม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงศิริ วรรณ แก้วสีโท

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงภัทรธิดา พวงพันธุ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงสุพรรณษา นามวิลา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายชัยมงคล พิมพ์บูลย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์บูลย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายธนพงษ์ โสมชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายธีระภัทร สารรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๕ เด็กชายเปรืองปราชญ์

่

วิกล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายภานุพงษ์ กุลอาสา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายภูริทัต ทิพยจรูญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายอัครชัย สุวรรณศร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายอัครพล ศรีทาคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายอาทิตย์ ขันซ้าย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายอุเทน ขันซ้าย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงแก้วมณี โคตรสงคราม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

อักษาษร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายประวิต โสภาศรี

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายวัชระ แสงอาวุธ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงดวงเนตร นาเมืองรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ชาไมล์

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายกฤตเมธ โอรสา ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายกฤษดา คาระวะ

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายชินจัง ปยะมาต

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายฐิติพงศ์ อาศัยสงฆ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายดลชา กกฝาย

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายธนกฤต บุรภักดิ

์

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายธนากร พรมลี ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายธีระภัทร นนิลทิพร

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายปรเมศ นาตำแยก ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายพงพัฒน์ ทับทิมหิน ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายพัชรพล นาคำแยก ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายพัชรพล ธนะสูตร

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายวีรภาพ ทองสม ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กชายอนุศักดิ

์

มีพรม ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายเอกราช บุ้งทอง

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงขวัญมนัส โชติชุม ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงวิรดา ร่มศรี ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พรมวงศ์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ พิเนตร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายจักรพรรณ จันทร์ประโคน ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายณัฐวุธ ตีคำ

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายเด่นปรากร สะสม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายนพรัตน์ นพคุณ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายนันทนาการ จันลาศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายปุญญพัตน์ ยาทุม

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายพันธาวุธ จิตนอก

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายสุริยา จันทร์เบ้า

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายอัษฏายุทธ แสงกระจาย

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา ยุตกิจ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงเดือนฉาย อินประจง

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงนฤมล ทรหาร ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงปณิดา ยะหา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงพรรณศิริ กลำโกมล ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุลสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี บุญคง ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงยลดา เพชร์อยู่ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงสุพิชญา สีโนนม่วง ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายชินาธิป บุตรงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายธีรเดช ปรัญญา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายชนินทร์ จุดาสิงห์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายภานุวิชญ์ สาริพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายเจตพจน์ ประจิริโย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงสุฤทธิษา

์

ลาวัลย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงลลิตา ฤกษ์ดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา มาปะเม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ พรมชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงจริยา เยือใย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงโศภิตนภา เรียบจ้อก้อ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายกนกศักดิ

์

ฉลองกิตติศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายธีรุฒน์ เอนกฤทธิมงคล

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายไชยยา นิจกรรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายศิรศักดิ

์

มุขบำรุง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงกัลยา ศึกขยาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ กุลวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงพีรกานต์ บุตรโคตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายเสรีพิสุทธิ

์

ชาตรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายสหพัฒน์ ศรีเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายพีรธัช เมืองโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายสุพจน์ แสงจันดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ วัดคู่เมือง  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายสมศักดิ

์

เทศสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายปฏิวัติ จิตรสังข์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายทิวากร ศรีลำเลิศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ประเสริฐสังข์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงมนัสพร แสงสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงภัสสร ศรีแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงวณิชยา ชินหงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยธงรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายกฤษฎา ศรีแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงมนฑกานต์ ต้ายไธสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วัดประสิทธิโพธาราม

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงอริสา พรมวิภักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงพุทธรักษา บูรณะเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงบุญยอร อ่อนพุทธา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๐ เด็กหญิงภัทรจารินทร์
โนวิรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงอนุชสรา กุตัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงจิราพร หอมมะณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงอนุธิดา รังศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายพลาธิป บุญปก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายธนพนธ์ อ่อนเฉวียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เชยสุธานนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายวิโรจน์ ศึกขยาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายรัชภูมิ จันดร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอภิสรา แสงประกาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงนัฐกานต์ เจริญศิลป

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายจิรวัฒน์ กุตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายชิณวัตร ชินคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาเทศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายอรรถกร สวัสดิเอือ

์ ้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายสุวิทย์ สีสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงปทมา กระแสโสม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีบุญมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายวายุ บัวคลี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายอิทธิพล คันสินธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายสุระเชษฐ์ ภูมันนา

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายแสนศักดิ

์

พรมมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่ลี

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายลัญจกร กุลสุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายปฏิภาณ เย็นวัฒนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายทนากร สุทจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงปฏิพร บุตรสาร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงวัลวลี อัตริต

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงณิชาภัทร นนท์วงษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดโพธิชัยศรี

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายจักรพงษ์ ศิริเกตุ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงปญญาดา เชิดชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงวิไลภรณ์ อุประ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายธนภัทร จิตจักร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงนันทิดา ศรีบุญเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงกุศะริน รัตนวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายธีระนัย ใจหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายธนพัฒน์ โสภากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงพิรดา สุวรรณไตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายชนะพงศ์ วงลาดพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายศุภกานต์ สายบุญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายพงศกร ภูวงศา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายชินาธิป สารผล

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายศิริวัฒน์ บูรณะพรอนันต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายอนุชิต ภูมิงใบ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายอนัญลักษณ์ ซ่อมทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายปรวัฒน์ เหล่ามา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงประชาพัฒน์ วัดศรีมงคล  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายธีรพล ชะปูแสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายกิตติพล แก้วสนิท

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายรัฐภูมิ ปตบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงธัญธร กองขุนทด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงรัชนี สัตนาโค

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ รวยสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุพิชญา ผ่องสนาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงสายธาร พิมโคกกวาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงอรปรียา ประสมสินธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ บำรุงรส

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรนาเจริญ วัดศรีมณี  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายเจษฎา อัตภูมิ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยคำภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายทิวธวัช พลมนตรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายนิกุล ทองสม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิกะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงณัฐวดี ถมทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงศรัญญาพร ศรีสาพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงศิริมล เดชทะสอน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงสิริยากรณ์ โตมาชา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงอนัญญา สุทธิประภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงอรอุมา พงษ์บุบผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายพลวัฒน์ สิงยะเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงปณัดดา นนทะภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงวรรณภา กลมดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ จันทร์เกลียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงขวัญใจ พลเยียม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายภูรินทร์ สิงยะเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายอติวิชญ์ ทองพิจิตต์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายณัฐณรงค์ เกษรอังกาบ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์บุบผา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายธนกฤษ จันทะเสริม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงวรินธร ชมสีฉัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๒๙
นายทิวัฒน์ ฤกษ์ดี

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมยวดี วัดสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๐
นางสาวสุธามาตย์ เมียดทะมา

๐๑/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมยวดี วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายธนโชติ ตาลบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายธนภัทร วงค์กะโซ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายธนากร สิงหาแผด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายนันธวัช นาคำแยก

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายพรชัย เฉลียวรัมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายศุภกร ศรีล้าเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมพนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงธัญชนก ถึงแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงปนมณี ไชยกุดฉิม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงเมรี มีธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงวาสนา แก้วมัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สมบัติบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๔ เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ พรมโสภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายสุรสี ผลาผล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ผิวอ่อน

๒๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายยศนันท์ คชพรม

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายวิทยา สุนา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงประกายฟา ไชยเสนา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒน์ ทะบัว

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายธนพล เย็นศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายเปรมรัศมี ใสแสง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายรัตพันธ์ พันธ์ชา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงปนนภา พิมพ์บอลล์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงพรสินี หงษ์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงลัดดา คำแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงยุวรินทร์ สอนภักดี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๕๙
นางสาวอนิสรา เขวาลำธาร

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๐
นายธนบดี บุบผาชาติ

๐๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๑
นางสาวศิริยงค์ สุดสน

๐๓/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๒
นางสาวไกรวิณี ประเกาพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๓
นางสาววราภรณ์ เถินมงคล

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๔
นายปยะพงษ์ สงครินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนงาม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงจรวยพร โลโห

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายวัชรพล วินทะไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายทศพร อุยบอน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายธนา ไชยเสนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายนิชนันท์ เรียนรอบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายพงศกร ภัยชิต

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายอดิเทพ ศรีสงคราม

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๓
นายสุริยา ศิริพิลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวนา คูเมือง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายภานุภาพ พิมพ์แพทย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายปรีดิวัฒน์ อัสดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายพีรภัทร คำนิกร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายเจษฎา มาตย์คำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สมพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงรุจิษยา ทองขำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงแพรวา อวนศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงณัฐชยา รังแรงจิตร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายสิทธิชัย

์

ศิริพิลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายพีรวิชญ์ สิทธินะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายไอยรา ภารัง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายปรมินทร์ พิลาศรี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ชนะพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงโสภิตา มิยะพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ผือเขียว

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงวารุณี พิลาศรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทองมาลา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงกนกพร ชมชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงกนกรักษ์ ลุนสูงยาง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงกนกอร แสนมาตย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายกิตตินันท์ นันทวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงขนิษฐา คำคูเมือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายเชิดศักดิ

์

หงษ์สอ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายณฐกร สุขอุ่นพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายทีปกร แก่นโมก

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายธิระวัฒน์ วงศ์จำปา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๖ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายนฤเบศร์ รสหอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายปุณณวิช พานคำ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ อิสระพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงภัทรจาริน ชนะพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายภาคภูมิ ผลาพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายรพีภัทร มะลิมาตย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงวันนิสา มะลิมาตย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

แหล่งสนาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงสโรชา หอมกลิน

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายสิทธิโชค จำปาทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วจุมพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้ววงศา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงอรทัย ใจเรา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงอรอุมา โสบุญมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายอัจฉริยะ ไชยรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงอัญญาณี อันสังหาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายธัญวิชญ์ ยมรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายภูบดินทร์ แถลงกัณฑ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายภัทรพล พลรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงชัชญาณ์ภัช เครือวัลย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายอดิเทพ บูรณะกิติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงพิยดา ดีอ่อน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายอักษรากร นาคำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายธนภัทร มะกูล

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายธีรภัทร์ พระชันนอก

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายวรชัย ชัยรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายปวริศ เหลือลำ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายนิพิฐคุณ ตาริยะ

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงณัฐธิชา แจประดิษฐ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงณัฐฐานันท์ ขันสู้การ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงศรัญญา ปุณลา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร แก่นโมก

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงสุจิตรตรา คำชัย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงฐานิตารัชต์ ศรีสารธนสกุล

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๗ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา คำบุตรดา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงนันทการณ์ ฉำพิพัฒน์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงบุณยอร ปวงสุข

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พวงพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๓๙ เด็กชายศาสตร์ตราพิสุทธิ

์

เศษบุบผา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายจิรพัฒน์ พิมสาร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงรัตธิตา ธุระพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายภูตะวัน ม่วงมูลตรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายธนาทรัพย์ บุญพิมล

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายปรีชาชัย ชัยรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายชัยวัฒน์ เชิดกร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ทองแท้

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ แก้วบัวสา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงหนึงศิริ

่

รสหอม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงพรพัชชา ท่าสิมมา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงอภิชญา ประทุมมา

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิบุรี

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงรุ่งรัตดา รสหอม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงชลินธร พรหมคุณ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงบุษยมาส สุมาลี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงเขมจิรา คมจิตร

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายภาณุพง จงเพียร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายดนุสรณ์ ไชยคำ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงปยธิดา นากลาง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายเจษฎา ท่าสิมมา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงธนพร ภูฆัง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะแสน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายกฤษฎา พินิจผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ ท่าสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายชยกร ฤทธิสยาม

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายกลวัชร์ อาสากิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายกฤตนัย พลขันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายกฤติธี ทองแท้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ภูธรรมะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายวีระวัฒน์ จันดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๘ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายสุภากร แก่นภักดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายรังสี ไชยเสนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายรังสรรค์ คันธพฤกษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายณัฐภพ วงศ์ธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ธุรพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายเสกสรร ไชยมีสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายธนกฤษฏิ

์

สุดชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายธีรดลย์ จันโท

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายรพีภัทร ศรีวงศา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายนาถวัฒน์ อวนศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายยศวริศ อุบลพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฤทธาพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงปรียาภัทร แก้วพิพบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงปานตะวัน จันทร๋อ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงณิชกานต์ พันเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงณัฐวรา จันดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงสุธาธาร เศษบุบผา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงปภาวรินญ์ แก่นภักดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ธุระพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายกันตภัทร ดินดอนหวาย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายภูวนัตถ์ สงวนหงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญเพ็ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ดี

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงชาลิสา ฤทธาพรม

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงต้นนำ สังฆะนาม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงประภัสสร ไชยเสนา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยเสนา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงศิริ ดีหัวโทน

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงเกศญาณีย์ วรรณธรรม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายกิตติภณ นันทวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายธนดล บุตรวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายสุกฤษดิ

์

บัวขาว
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา ดำพรมพะเนาว์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงบงกชกร ชุมวัน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงพริริษา ภาอาษา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๙ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงวิรดา ธุมา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงปวีณา อรเวียง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงปภาดา ชนะพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงณัฐพร แก้วสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายกฤษฎากร สุขพร้อม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายกิติพัฒน์ กัญญาบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายฉัตรสุวรรณ คูเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายณัฏธพล วรรณพฤกษ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิบุรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายนันทวัน จันนา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายพรไตรรัตน์ นาเพ็ง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายเสฏฐวิทย์ พานเจิม

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กชายอนลัส วงศ์วรรณะ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายอมรเทพ ศรีชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงปาณัสฆ์ ตรีพงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงพชรวรรณ ธุระพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงเพชรชาดา พิมพ์พรม

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงแพรวา ประชุมพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายรณภพ คมราช

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายสงกรานต์ พลจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายจักรธร ชนะพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงอาทิตติยา มนตรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงอาภัสรา พิมพ์จันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงกิตติมา พวงแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายสิทธิชัย เผ้าหอม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พิมล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงแพรนภา อ่อนหญิง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ อนุสัตย์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงจิตาภา นากลาง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายณัฏฐกรณ์ ภูมิเขต

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นันทวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงนทีกานต์ เงาะสนาม

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงศรัญพร เปาจันทึก

๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงอทิตยา บุญไชย

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงสุธิตา พลอาษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๐ / ๒๓๐

้
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รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายปรวิทย์

เศรษฐพรมรินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายวุฒิชัย แสงใส

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายวิชัย ภูวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กชายอลงกรณ์ ไตรพงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงเพญนภา พลอาษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงนันทิชา พรมพิลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ จงสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายพงศธร ศรีธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงอุมากรณ์ วงภัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๔๙ เด็กชายชินชนกชันทร์
พรมศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายไชยา กันหาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายธนกร ศรีหาพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายธรนเทพ คงกระพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายปริญญา แสนมาตร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายสันติภาพ ไชยเสนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยเสนา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงปยะฉัตร อุดมภูมิ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงลลิตา ไชยเสนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายกฤษฎา ศรีนาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายกิตติธร ชินบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายธนากร ทิพย์เวช

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายวิรุฬห์ หมืนห้าว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงอนัญญา กลางบุรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงรุจิรา โคตะมะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา แทนสมบัติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ วิชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา เขตเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงสุธิชา ลาดคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๘
นางสาวอินทิรา ตากใบ

๐๓/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๖๙
นายสุเทพ ชมหมืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๒๐
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายนนธชัย ชุมวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายเดชาวัต ยันเยียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายวุฒิชัย มณฑา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายศรัญู โวหาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายรังสิมันต์ บุญขันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายมนตรี กิจสุขกาย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์นันท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายอำนวยวิทย์ สาขี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายภาณุเดช เศษบุบผา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายระพีพัฒน์ วงศ์จำปา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายวายุ แสนศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายทศวรรณ เย็นศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายพงษ์ดนัย ชุมวัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๔
นายศิวกร บุตมะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๕
นายมินธดา นามสีฐาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๖
นายเจษฎาพร เสาสูงยาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๗
นายสุรบดินทร์ สิงห์คลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๘
นายสิทธิพงษ์ อุ่นประชา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๘๙
นายธนวัฒน์ พรมแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๐
นายธนัชชา แสนศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๑
นายตะวันฉาย เศษบุบผา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๒
นายทินกร เสาสูงยาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๓
นายสุริยัน แจ่มใส

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๔
นายกฤษดา เย็นศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๕
นายสุประดิษฐ์ พลศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา จุลเสริม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงติณณา สมจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงฐาณัชฌา อีสา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงวรนุช บุญขันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงนลินี ตินานพ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงสุภาวิณี จิตกระเสริม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงสุณิสา ผลาผล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงนิภากร วงศ์ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงวรัญญา จันคูเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๕ เด็กหญิงศรัญญาภรณ์
สืบสำราญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงสาวิกา อุทานัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๗
นางสาวสุหรรษา บัวขาว

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๘
นางสาวรัตนากรณ์ โลโห

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๐๙
นางสาวสุภารัตน์ พลภูงา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๒ / ๒๓๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๐
นางสาวลลิตา ยางเงิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๑
นางสาวศุภิสรา พรมดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๒
นางสาวสุธิมา พิมาย

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๓
นางสาวจันทิมา สุญทะโล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๔
นางสาวณัฐฑริกา ดวงเสนาะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๕
นางสาววรรณิภา คำหมอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายธนภัทร ฮวดศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายณัฐากร สารัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงวรัทยา นวลสม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงพรวิภา กองมณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายอิสระ หมวกพิมาย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายวงศกร นันทวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา แสงน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นครวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กหญิงชลดา ทวินันท์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงศศิประภา พิมพ์ศรี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงอภิญญา พรรณสาลี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงอัญชลี มะลิมาตย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงพิชามญช์ โยทองยศ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายนนทนันท์ รุ่งภาษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร มงคลอุทก

๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงภคพร โคตรอาษา

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญพา

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายณฐกร โพธ์ผา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงอรพิน สาไชยันต์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อรัญมิตร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายอภิวิชญ์ เทียนปรุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กหญิงจิรภัทร เศษวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงนิธิกานต์ ขันอาษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายประวัติ ศรีริวะรี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เวียงดอนก่อ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงโยษิตา อำนวยโชค

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ กองทอง

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงสุภาสินี จิตพรมมา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงรินณรัตน์ วงษ์แก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๓ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กชายกิตติโชติ แก้วมะไฟ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงกฤษติกา ปนชาวนา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายพีรพงษ์ สงสุรีย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายณัฐธภัทร แก้วสระคู

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายธนพนธ์ สีชารี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายธนายุต จันทชิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายธีรภัทร์ สมัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กชายนิภัทร์ พวงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายพรหมโชค พันโกฏิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีทน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายศรีชัช หาสำรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายสุรโยธิน สุจริตภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายอริญชัย โชติมุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงกชกร บุตรแสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงกมลชนก นวลศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงกมลเนตร แก้วโรจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วบุญเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงจอมขวัญ มาตรสงคราม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ลำพองชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงจิราภา ธรรมรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา บุญมาวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงณัฐพร น้องคนึง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงทักษอร ศรีวะสุทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงนภาพร คำภักดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สีหวาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงมนัสนัน วันโพนทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงมัณฑนา มนปราณีต

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงมุทิตา ปาริโต

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงเมธาพร สีสาวแห

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงวรินทร ชาติมนตรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงสมิตา มาหนองหว้า

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงอชิรญา ผลกุศล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงอริศรา แสงวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ดีจันจ้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงสุธิดา วิธิบูลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงศิรินทร์พร ศรีระกิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๑
นายภาคภูมิ ภูมิเหล่าแจ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๒
นางสาวชุติกาญจน์ มูลสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงนภัสสร นิลมาลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๔
นางสาวปรารถนา บุรมโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงเมธิศา จันติบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๖
นายฐานทัพ สุทธิเภท

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๗
นายพัฒนพงษ์ โสภาอุทก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๘
นายมงคล ชะราผาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๘๙
นายวันเฉลิม นุศาสตร์สังข์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๐
นางสาววลีรัตน์ ประเมศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๑
นายประเสริฐ เนตะคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๒
นางสาวสุทธิลักษณ์ สายพันธุ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๓
นายพรพรม สายคุ้มพิมพ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๔
นายอัษฎาวุธ เทพกลาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายศุกลวัฒน์ เข่งโต้ว

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายภูริพงศ์ ปานพูล

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายวัชรินทร์ แก้วรังษี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายจิติพงษ์ สาวิกัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ โยธะคล

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายจตุรงค์ แสงอรุณ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงณัฐริกา ขามคุลา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายมัฆวัต ม้าวทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายนพดล นามมูลตรี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงปรรณิตา นามมนตรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงจิตติมา คำวิสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายเนติภูมิ จันทะเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายทศพร พวงทอง

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ จงโปร่งกลาง

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายคชาธาร ไชยคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงวรัลยา ศรีดาพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงวริศรา ศิลาแสง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองนุช

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงไพลิน แจ้งกลีบ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงบัณฑิตา จัตุชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๕ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงณัฐนิชา พลสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงจิรวดี สุระพล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงอุษามณี บรรเทาพิศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๑๙
นางสาวโพธิศรี

์

ปะวะเส

๑๓/๑๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายธนากร ผาทอง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงสายรุ้ง ช่วงสิมมา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงจรรยพร วอทอง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายพงศธร วิสูงเร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายภูมินทร์ ใจดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงวันวิสา นองอินทิลาด

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงปยะธิดา นพตลุง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงปนัดดา พิมโพนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายธนาธิป นามมุลตรี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงศศิวิมล ธารา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายจักรินทร์ ระดาฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ จันเสนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ วัดโสกเชือก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายกรกฤต นิมอนงค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายณฐพล จันนาเวช

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายนิธิ โบราณมูล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงฐิติพร พงษ์สระ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ สุคุณา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงสริดา สงค์ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงสริตา สงค์ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แกะปอภาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงอนุสรา เกษแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายอชิรวิชญ์ อุดมนิวิ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายกฤตเมธ อุดมนิวิ

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงปนัดดา อาจเชียงโชค

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายศุภมิตร จูมคอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายพีรภัทร เกษชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงช่อชมพู หิงห้อยดี

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงพลอยชมพู หิงห้อยดี

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายพลพล พลภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายธนากร ฮ้อยบุญศรี

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน พัดเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงมณียา ศรีทะบาล

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงพรชิตา คณะศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงศรีมณี เรืองศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ตะติยะสุนทร

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงอัญมณี ชลอเลิศ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายธีรภัทร โบราณมูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายแทนคุณ พรมเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายวิศวะ สาสมัคร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายปณณทัต ขึมภูเขียว

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายคุณานนต์ ภมรมงคล

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายวรกฤต ไชยศาสตร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงปนัดดา จุมพลา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงภัทรภร ไชยศาสตร์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายรพีภัทร พรมเกตุ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายสุรบถ วงค์มณทล

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงชนิดา เสาร์คำหน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงอริสรา ทุมสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงทิพบุปผา น้อยหา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล ผิวเหลือง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายธนพนธ์ มูลสอาด

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงฟาฮาน่า เจะอานี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายศุภชัย บุตรศรีภูมิ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงสิริภัสสรณ์ พูลเพิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายศุภกร พิมงาม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายฉลองรัฐ จันดาหงส์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายนพรัตน์ ปนสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงณัชชา สวัสดิผล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงปรินเซสเจด

้

ไบรอันท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายรัฐภูมิ จิตพรมมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ สระแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงอุมาพร เสถียรขันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๒
นางสาวนฤทธิตรา

์

ศิลาเกษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๓
นางสาวปาริฉัตร ขันชะพัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๔
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีอรรคเดช

๒๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๕
นางสาวชมพูนุช บุญเลิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๖
นางสาวบุษราคำ ซ้ายสนาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๗
นายธนโชติ สาชำนาญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๘
นางสาวจิระประภา ระดารงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๘๙ นางสาวเบญจมาภรณ์
พงศ์ชนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงปยะมาศ นาคม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายอาทิตย์ พันธุ์อนุ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายบารมี พันอนุ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายบริรักษ์ ช่างเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายกิตติภูมิ แสนยมาตย์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายรัฐพงษ์ ลาภโพชัย

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ระดารงค์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายอัครวิชญ์ โบราณมูล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายบูรณ์พิภพ น้อยวิบล

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายนราวิชญ์ สวัสดิผล

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายชยพัทธ์ ผ่านสำแดง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มงคลศิลา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงอุษณี ส่งศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงฐิติยา พิศวิมล

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงกมลชนก ทองสม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายจีรวัฒน์ สมมงคล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายรพีภัทร นิทโน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหนหนองไร่ วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายอินทัช เสนสวนจิก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหนหนองไร่ วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงอรอุมา จุรุฑา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแหนหนองไร่ วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายจิรภัทร ปุริตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ วงษาเวียง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงชมพูนุช บัวสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงญัฐธิดา วงษาเวียง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงบุญนิดา สวนหนองแวง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ วงชารี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา ทับสีรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงเก็จแก้ว ผานัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายดนุพร เติมสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญมี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงศิรินภา ศรีรัตนพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายธีรภัทร โคชา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุนทรวารี

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายจาตุรงค์ กาญจันดา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อุดมคำ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กรรณะลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ สมวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงกุลธิดา โพธาวิจิตร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงปทิตตา วรรญปถัมภ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงจิรัชญา เศษโฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ การฟุง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายรุ่งอรุณ โสภากันต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายพงศกร แสนศรีจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายสิริราช ศรีเทพ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายวรภพ บุญมี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายเอกภพ สระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงสิริธร โชคชัยวีรกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายเทวากร บุญคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงอังคณา สุดไชย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงสุพรรณิกา ศรีประสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงมัลลิกา วรรณา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายปณณวัฒน์ พลภูงา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายสุวกร ศรเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายวรุตม์ มูลศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงปญทิตา งามสง่า

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ โบวิเวียร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงสุภาพร โพธิสระคู

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายก้องภพ แซ่ลี

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ จันมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๘ เด็กหญิงพรพรรณชนก
เสาโมกข์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายจีระเกียรติ สีหานาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายธีระวัชร ขามรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายศรายุทธ เภาตะนะ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงต้นกัญญา กองคำ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงปณุดา คามขุนทด

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โตหนองหว้า

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงอนุธิดา เดชหนองหว้า

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ คาโส

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายจิตติเพชร สีสนาม

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายชัยธวัช สุวรรณทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายณัฐนนท์ ช่วยชู

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ คุมสุข

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายพิทวัส โสพณ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายศุภณัฏฐ์ นพเก้า

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงกฤษณา ชัยขันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงปณิชา ภิญโญพัฒนากุล

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๕ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
ไกรสิทธุ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงมีนทราภัทร ทองเชือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายณภัทรกร พระนำเทียง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายสิงหนาท อุทัยรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายอาศิลา พวงพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงพัชราภา เชิงหอม

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายณัฐพร แผนใหญ่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงปยนุช มัญสา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

อะสงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายชัยนิวัฒน์ บุตรบุญชู

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายชาญวิทย์ ชัยบุญเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายนัทวัลย์ ถนอมพล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายธนงเนตร แสงบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายปริญญา บำรุงเตย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายรณชัย ปาโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อะสงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงชฏาภรณ์ หริคำภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา คุณอุตสาห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงกชกร วงค์เสนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ เทินสะเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงสุชานาถ พิมพ์พงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายลัทธพล ปาโสม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายรณชัย สาสอน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายวีรภัทร ต้นจำปา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ปาโสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๐ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายเสกสรรค์ เนืองขันตรี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงกชกร ประสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงขวัญนภา สิงโพนงาน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงภัทรศยา บุญภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงสุชัญญา จันทร์จำเรือน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณสอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายมินธาดา นามปญหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายดัถกรณ์ ยวนใจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ภูต้ายผา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายนรุตม์ชัย บำรุงเตย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายรชต สระแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายวัฒนา ภูต้ายผา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายสุวิทย์ ไกรสินธุ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงกมลชนก เดชจินดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๔ เด็กหญิงณัฐวรางคณา
จุลเสริม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ จุลเสริม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงพรนภา สุขวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงสุนิสา ธิมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงอังคณา สารสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ปาโสม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายวัชรชัย สัตย์สูง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายสิทธิแสน กำจร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กชายสุรชาติ สนามโพธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงจิตรา ศรีจำนงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญแจ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงมาริษา แขมคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงวิริยา เอกา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา ล้านทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายโดนัท สิมมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงศิริพร สีดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงสกุณา โมห้างหว้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงสโรชา ทุมจาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายวงศธร ทัศนะพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ นามปญหา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงลัทธวรรณ เสียงเพราะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายวัชรพล สาระพิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงกรกช ขิดหนองสรวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงจิดาภา พิญโยพัฒนกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงสมฤดี ปนเพชร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หอมยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แย้มคล้าย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายสุทัศน์ จุลเสริม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายวุฒิชัย พินิจสอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายศุภโชค สารพิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงกาญจนาพร ไตยรันต์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายธนพัฒน์ แก้วขอนแก่น

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงสุภาพร คำชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายกฤตพรต ทรัพย์สิน

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายเจษฎากร บุญธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายธนากร ยมรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายธีระพงษ์ ภูสนาม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายธนชาติ ถวิล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายอชิระ แก้วใส

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายอภิชา ชนะภัย

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงฐิติมา หวังมุ๊

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงพัทธ์ทิรา ยมรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สรรพคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงแพรวพราว ขจรบุรี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงวิภาวดี พาลี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงอรจิรา รองสนาม

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายสุริยัน เพ็งแท่ง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายวศิน วิไลลักษณ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายธนกร คำสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๔
นางสาวทัศวรรณ คำผุย

๓/๐๖/๒๕๒๒
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายพิชเนตร เคนตากแดด

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายนพรัตน์ ผลาผล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายนรุตม์ชัย มุขสมบัติ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงนฤมล ชิดดี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พลท่ากลาง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๒ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงธัญรดา ปทมะแก่นทราย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สิงห์โพนงาม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ดุดง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงสุภาพร แสงกระจาย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายคุณานนต์ แน่นกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงรดากร เพ็งนำคำ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายธีรภัทร ไรกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายภัคพล โลเกตุ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายอนุชิต สุมาลี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายสรศักดิชัย

์

สมสะอาด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายอรรถพล ถุงนำคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายกิติชัย แสนนำเทียง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายวิศวะ จำปาคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายจักกริช แสนเสนยา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงพัชรพร โพธินำเทียง

์ ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ลาหัวโทน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงฐิติภาวลี ผลาผล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงรชดา มะโนพิมพ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุตรชาด

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงกันติยา ผลาผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงพรนิภา พันธวัน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

นามผักแว่น
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายภูริพัฒน์ รุ่งเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายอชิระวิชญ์ ผามะณี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงปรายฝน บุญสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายชาญวิช อุทรตัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ชนแดง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงสิรินทรา ทักสูงเนิน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงศิราวรรณ ศรีจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายอนุกูล อ่อนอยู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สิงห์โพนงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพียจำปา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายอนุชา วิผาลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายอานัส น้อยนำเทียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายคมสันต์ ผานำคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๓ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายเฉลิมวุฒิ ดีสีทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายศรายุทธ ผลาผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงลลิตา ดีสีทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงชนาภรณ์ พลท่ากลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายวัชรพล มุขสมบัติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมืนหาวงศ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายขวัญประชา สังสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงณิชาวีร์ ทีนำคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงอมลวรรณ โพธิหัก

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายภูวนนท์ วงษ์เปง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายวรวุฒิ บูชาบุตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายพันธ์ดี วิชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ กลางสุพรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายสมชาย รู้ตากแดด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงแก้วเกล้า จันทร์หนองหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงจุฑาศิริ สาระกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายธนากร เดชเหลา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงขนิษฐา กุลลำโกน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงจิตรทิวา คำหินกอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กชายอนุชิต แก้วเนตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงพรชนก โอฆะพนม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายสิริกุล ยิงโสภา

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงสุเมธินี บุญช่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๘ เด็กหญิงดารากาญจน์
กัญญาโสภา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายธีรพนธ์ สายุทธ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายพงศภัค อ้วนคำ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงนิลวรรณ สุดเฉลียว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ฤทธาพรม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ ขวัญพรม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายวรัญู อุตลา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายศรชัย เศษวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายเด่นชัย อะทาโส

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ม่วงใหม่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายวิทวัส แสนคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายภัทรดนัย บำรุงกิจ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๔ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายกิตติ หลงเชิง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิชัย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายชนาธิป ศรีพอ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายวิศวะ บุญโนนยาง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงวริศรา ทองมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายกาลชัย ศรีบัวลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลวงหอม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายพงศกร สมยาภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายธีรภัทร ทรัพย์สงวน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายจักรภัทร สาโดด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายอาทิตย์ ฤทธาพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กชายอานนท์ อ้วนสูงยาง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายภูมิภัทร ยอดดอกไม้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายนัติพงษ์ พาเลียง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายธนาคร แสวงโคตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กชายชาญชัย ไพบูลย์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายอนุพงษ์ สุริยนต์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายสิริปญญา อะทาโส

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายชลิต เภาพาส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงสายธาร ชดช้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงวิชตรา ศรีอุ่น

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงพรนิภา ศรีบัวลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงวรัญญา วังหินกอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มุทนาเวช

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายคณิศร เศษวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายธีระพล สิทธิยา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงพรรณี มหามาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายทินกร คำชู

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ พูลเพิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา ชวนโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงมีนา หนองหลวง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิสระคู

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงนรากมล บุญเนตร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงชญาณิศา อุดชา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงปญญาพร สิงห์นันท์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๕ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายภูวนัย นามพิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายเดชาธร พิมพา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายสิรภัทร สุดชารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายชนะชัย คณารัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงนฤมฑ มะยุระยอด

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายกิตติภูมิ ปกไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ มีสุภาพ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายธีรภัทร ศรีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายปุณยวิชย์ เบ้าช้างเผือก

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสวงจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายวรเทพ วรรณโท

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายวิระติ สิมทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา หลักด่าน

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงธนัชชา เกษามา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์จรัส

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงปรีญานุช สีนอ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงปณิดา เพชรแสวง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทพวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายสุพรรณ กมล

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ พิลาสุข

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

หนูโพนทัน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายอธิวัชร เคาภูเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายอเนชา ยังยืน

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายอนาวิล นามดี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงศิริประภา สีดวงดี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล แสนพลสาร

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงรัตติญา โสภันนา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงไอญรา นักทำนา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ภูมิสถาน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงเสาวนุกูล ภูมิวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

อะสงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายกฤษณพงษ์ สดุงเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงวัชราทิพย์ แก้วสมบัติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายพัฒน์พงษ์ เพิมผล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายสุวัฒน์ อภิปญญาโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายอิทธิพัฒน์ พลสิม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงนิภาพร จำปามูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายปฏิภาณ แก้วสด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงดวงฤทัย คูณสว่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงนิชาดา มีศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ควรชม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงดอกเหมย สิงห์ธีร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายธราธิป บุญทัง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงฐิติวรรณ เกตุด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงญาณาธิป แก้วสมบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงเกวลี อาสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงกุลณัฐ มีสุภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงจินตนา สมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายจิระเดช บุญล้อม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อินศิริ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายธุวานนท์ เบ้าช้างเผือก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงปภาวดี เนืองขันตรี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงพรวิภา ต้นไธสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายรัชภูมิ คิดหนองสรวง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายวิภพ แสงเพชร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงวีรยา คำโพนทัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงสุรีวรรณ สนิทพจน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงนภัสสร พรมสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงจรัญญา นิยมสินธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายธีรพงษ์ วิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายเจษฎา คิดหนองสรวง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายธนกร ทองมอญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงจิราภา จำปางาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายชลวิทย์ มะโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลสิม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงอภิสรา สิทธิศรีจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายศุภศักดา สงคราม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงปนัดดา บิงขุนทด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงนฤมล จุลเสริม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายเรืองอำนาจ เวียงรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายพัฒนา สนิทพจน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายไชยยา พิมพ์จันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายสุทัศน์ สุโทสา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายบุญญสิทธิ

์

สีดวงดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายคณิศร นิยมสินธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงปนัดดา ขันทัพไทย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงปยนุช สุขจันดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กชายรุ่งอนันต์ ประตุคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กชายสุริยา ศรีประสาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วสมบัติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายพิษณุพงศ์ สุทธิสนธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายทินกร นนตะพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายณัชพล อาสา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงสิริญาดา ทุมมาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงปรารถนา สอนสัตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงพัตสรา คำอ้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงไพรินทร์ นาวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

วันนา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายไพฑูลย์ ชินสอน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ สุทำมา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงทิพย์วารี พินิจสอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายเทพทัศน์ ซุยนำเทียง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายนันทกร วงศ์จำปา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กชายรัฐพล สมสะอาด

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กชายพงศธร สวนมอญ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายภัทรพล สนิทนิตย์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายพีระพล สนิทนิตย์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงไปรยา ภูมีทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงรัชญานันท์ กำดัด

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงไอลดา ยินดี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายเอกรินทร์ จอมประโคน

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายอัครพล รังกระโทก

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายพุฒิชัย ศรีมะละ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงธนัชญา จงจิตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงพนิดา ธรรมษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงโยธกานต์ สีหัวโทน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงสิริพร สีแก้วนำใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายจุฑาวัชร นาควัชระ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ ภูหมืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงกวินธิดา ผลาผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะลิหวล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีสรสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงชลธิชา สุทธิประภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงปญาณัฐ หวลคิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงยุวรรณดี เหล็กกล้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เจริญภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงลักษณพร แปวประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงวรรณิดา วัลโท

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงวิภานันท์ เพียรคาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ไหมนำคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายรุจิภาส ศรีโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงเขมิกา มะโน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงจิรกานต์ สนิทพจน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงพิชชภา เจริญภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กหญิงวรัญญา ดีภูงา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงกนกพร หนองทุ่ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงชลลดา มาตย์จันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงธนพร นนตะพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงธิติสุดา คำแพงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงนันทนัช พิมพ์รัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงปนัดดา บุญมะณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงปานชีวา แสงทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงมัณทิชา พันธ์สำโรง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงยุทินัน พันธ์สำโรง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงศวิตา มาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงสรวงสุดา สุนนำเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงสุกัลยา ข่าขันมะลิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงอรัญญา นาวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายคมธัช สุนทรบุญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สังเขต

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ศรีคลัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงวรรณ์นิษา เพ็ชรรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงอาริสา พลอาษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงชนิศรา สมพาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงฐิติมา บรรเล็งส่ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงณัฐรีญา เปาสูงเนิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงทัศนวรรณ สุวรรณธาดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงปรีญานุช ศรีธร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงภัสฏาภรณ์ ลานำคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงมุฑิตา พันธ์หนองหว้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงเยาวพา ศุภศร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงรัตตภรณ์ อยู่หินกอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมหนองหว้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงละอองดาว มีจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงศิริญญา แปนพุดชา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๐ เด็กหญิงหรรษลักษณ์
รัฐมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงอาริสา ลุนภูงา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายฐิติโชค สมบัติหล้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเขียว

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายธรรมนูญ สาระพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายนันทวัฒน์ชัย สัจจา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายภูมิภัทร บาเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายศุภชัย รังสิยานนท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายสมเด็จ เกษร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายสุธินันท์ มุ่งงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายอนิวรรตน์ ภูมิมาก

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงวรรณภา

จันทร์หนองสรวง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กชายโกเบต ดอนสระคู

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กชายขัตติย นามภูงา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายจตุพล สุดพังยาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายชัยณรงค์ แสงรุ่งสว่าง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายฐิรวัฒน์ จิตรกล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายพิชตะวัน พันธ์สำโรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงวิภารัตน์ จินดาหนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงโสภิตนภา สุวรรณเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงอังสุมา ศรีคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายอนุชา ดีภูงา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงจุรีรัตน์ อ่อนบุญมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงณภัทร แสงเพชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ จินดาหนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงบุษบา จงสูง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงเพียงพร พูลภูงา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายธนากร ยมรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงกรขนก เสาร์สิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงเกษกนก ชนะสงคราม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ กันภูมิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลเดชะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงชฏาธาร แสนทวีสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงพัฒนาวดี คำสงค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คนฉลาด

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมเสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีหานาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงอลิษา อ่อนประไพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ อ่อนสองชัน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงโสภาวรรณ เกตุวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงทยิดา สุขสงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงนฤภร โสมเกษตรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงกิติรัญญาพร เชือเพาะ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนชมภู

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายธนายุทธ ไชยศรีรัมย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงชลธิชา เศษโฐ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายกันตชาติ เชือสระคู

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายธนโชค สังเขป

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายนราธร แก้วโพนงาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายปภิณวิช จันทราประภาพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายปรมัตถ์ ดีพลงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายพีรภพ ชิณสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายเมฆา นามสิมมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายขวัญพัฒน์ ศรีบุญจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายวัชรพงศ์ แผลงศร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๑ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายศิริชัย ลุนรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายอภิชาติ สุนทรบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ยมรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ทองทิพย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงนฤมล ประสงค์ใด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงบุศรินทร์ ศรีบุญเพ็ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงปพิชญา แสงกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงปรางทิพย์ สาระคู

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงปยธิดา กิงมาลา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงพรไพลิน เปรียงพรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงพิยดา หมีทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงเพชรา กัญญาคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงเพียงนภา ภาระเวช

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงเฟองฟา งามเพราะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงรัศมี ศรีคำมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุดชารี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงวรัญญา สุดชารี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงอารียา นิยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๓
นายอาทิตย์ สูงสนิท

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๔
นางสาวอัจณียา นามไพร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

สระคำจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายพิชิต ประสิทธินาวา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๗
นางสาวรสสุคนธ์ วงษ์คำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายอมรเทพ สร้อยสิลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงสุชาดา บรรจงกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงปยะฉัตร มูลรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๑
นางสาวสุดารัตน์ เลิศพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๒
นางสาววรานุช นนทพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๓
นายภัคพงษ์ จำปางาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๔
นางสาวเสาวลักษณ์ พากเพียร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายศรัณย์ ศรีรัตนพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงพิชาพร ในเวียง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๗
นางสาวธนพร ดีพลงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๘
นางสาวทานตะวัน จำนงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๐๙
นางสาวสุดารัตน์ บ่อคุ้ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีภูงา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายเทิดพงษ์ คำสาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงพรพิมล คำวงศา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๓
นายไวยวุฒิ โฉลกดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายธงชัย โพธิคลัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงศรัญญา ยังยืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๗
นางสาวศรัญพร เสนาวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๘
นางสาวกนิษฐา พลภูงา

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๑๙
นางสาวจิรกาญจน์ จำปา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๐
นางสาวภัทรา เศษแสนวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๑
นายยิงศักดิ

่ ์

ผลาผล
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๒
นางสาวจามจุรี คำอ่อนศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๓
นางสาวเพชรรัตน์ วงค์ขุมดิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๔
นายอานุภาพ ท่าสิมมา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๕
นางสาวพลอยมณี อบภิรมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๖
นางสาวธีรนันท์ สุทธิสนธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๗
นางสาวกฤติยากรณ์ คำอ่อนศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๘
นางสาวกฤษฎาพร ศรีศิลป

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๒๙
นางสาวสกุลพลอย มณีกัญย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๐
นางสาวจิตรานุช ไหมนำคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๑
นางสาวพรทิตานนท์ มะโน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๒
นางสาววราภรณ์ ปนพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๓
นางสาวหทัยรัตน์ กลางคาร

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายณัชชรัตน์ ศิริทา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายสิทธิพล สัตย์ซำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายศักดิดา

์

งามอินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายยุทธนา มัชวัง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายสุริยา แก้วศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงชญาดา เอียงหลง

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงนิภากรณ์ สามพ่วงบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ สามพ่วงบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสอง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงสุจิตรา พรมลา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงกวิตา เสียงสระคู

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายสมพร พิมพ์โซ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ กมลเลิศ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายจารุพงศ์ เคนตากแดด

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายศรัณย์ สิมมี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายภูวไนย สุวรรณศรี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายธนากร ธรรมรังษี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายอานนท์ โพธิขาว

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วภูงา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายเอกภพ ขานหัวโทน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายไชยวุฒิ ดีภูงา

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายมนตรี ศิริวัฒน์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงกรวรรณ วงค์อนุ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงวรนุช สุดหนองบัว

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ หินซุย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงอภัสรา เทียนคำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายพีรพล บุญเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงพิชุดา สินนำคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายธนดล แก้วคง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงนุชฎา ปณยาเดชาคมน์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายณัฐพล เขียวศรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คณาทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายธนากรณ์ วันจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงพรรณธิดา สอนภูงา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ สอนสระคู

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงจรินันท์ ศรีธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ยืนยัง

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายจักรเพชร สีโสภา

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงภัทรีดา ภักดีเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงปาวีนา เชือจิตร

้

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงชมพูนุท บ่อคุ้ม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงชลดา ละออ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงสุณิสา สโมสร

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายศักรินทร์ เทียงแท้

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายจิรายุ อินทร์สว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายอภิชาติ ใจดำ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายบูรภา หัวโนนม่วง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายทรงชัย สงภักดี

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ขานหัวโทน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายชนิตพล มาลำโกน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุทธิสงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายปานเทพ หลุยภูงา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายณัฐธชานนท์ ดีพลงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายธนภูมิ คำบุดดี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ศิริทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงณัฐธิญา นิลสระคู

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีดวงดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงวนิดา พิมดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๓ เด็กหญิงนำเนืองทอง

้

แก้วภูงา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงพรพิมล บุตรสีมาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายธนชัย พุทธกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายณัฐภัทร พรมทา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กาแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายณัฐพล จันสมุด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายญาณภัทร เรืองอุไร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีนุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงปรานปรีญา ใจยะหมู

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ เลิศพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์มะลี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายพรชัย สองศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายปฏิวัติ ประจันตะเสน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายปฏิรูป ประจันตะเสน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงนุสรา แก้วธรรมมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงปริยากร บัวที

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายภานุพงศ์ อนันตภักด์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงชนาภา วลัยศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ขาวสะอาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงมุกข์ลดา แพนภูงา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงจารุวรรณ หินซุย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ นันสุนี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๕ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงปาลิดา หัวหนอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายธนกานต์ ใช้ชาญวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิภูงา

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายรัฐเขต พรมมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายชนาธิป สีมุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงกาญจนา บุญฤทธิเดช

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงชนิตา เหล่าต้น

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงภัทรสร จันตัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงปอบ เชือจิตร

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายก้องภพ นามประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายอัจฉริย สายทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายศุภกร สอนวิชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายเมธาวี ขุมเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายพิชาญ ทองดอนดู่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงเกศนภา สุฉายา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายวันชัย สาบัว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายสุริยา ยอดคำมี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายวัชรากร ราชชิต

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายธีรพงศ์ จันทะสอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายพร้อมพงษ์ ทิพคูนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายวุฒิชัย เกตุภูงา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๖
นายสหัสวรรษ วัตตะโส

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงทิพากร มะนาวนอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๘
นางสาวพรพิมล พลหินกอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๓๙
นางสาววิยดา เหลียมแก้ว

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๐
นายณัฐพงค์ ดำพลงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๑
นายศุภกร สุริยภักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๒
นายกันตพล มันทะลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๓
นายพลากร ศรีภูงา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๔
นายธนากร ธรรมวัติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๕
นางสาวสุริยาพร บ่อชน

๓๐/๐๑/๒๕๓๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ อาจเดช

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายชินดนัย บุตรชาติ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา รู้ตากแดด

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายนพพล นครแสน

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงชลดา เกตุภูงา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ มูลรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายธีรภัทร ศรีอริานุวัฒน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายธีรเทพ แดนดิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายธราธิป รักไทย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายวรากร โคตรอาษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ ดีภูงา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายอภิชัย หลวงสมบัติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายประกาศิต ดีภูงา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงเนรัญญา ถินทัพไทย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงอลิษสา ศรีทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงปญญารัตน์ อยู่ไพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายวรเมธ หลักเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงวรรณฤดี ชูเสน

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายโชคมงคล แก้วเขียว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายเขตโสภณ แสนจันดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัตนภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงแพรวา ไกรทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงพิยะดา ใจจุลละ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายอานัตถ์ กงชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายยศกร นาแซง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๒
นางสาวลัดดาวรรณ แก้วทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงเมธกา บุตรกันหา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงกรรณิกา บุญเรืองศรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายณัฐกิจ ขันแข็ง

๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายปุญญาพัฒน์ สมุทรเขต

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงกฤตมุข หมืนสุข

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงสุพิชชา พูนกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ กันยานัด

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายพัชรพล โสทะมาต

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงณิชานันท์ สิงหาไชย

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงธวัลกร สุขเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงละอองดาว วิเศษหวาน

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงวสิตา คณะคาย

๑๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงวรัญญา คิดเข่ม

๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงญาณิศา เนียงโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงปนัดดา ขวาวกุดแข้

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงพรณิภา แสงเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๐
นางสุพรรณี โพธิล่าม

๓๐/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กชายธนพล แสนสุด

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กชายกนกพล เทพสีหะ

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ เอกวุธ

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายพงศธร โพศาราช

๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงวรรณิภา ประเทือง

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงปาลิตา มังคะละ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา คุณพาณิชย์โชติ

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงกุลจิรา โคตะกา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายดนุสรณ์ จุ้มกายี

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายณภัทร ศรีแสน

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายธันวา โพธิศรี

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายธีรเทพ ศิริโท

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายพรทวี บุญแสงชัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายพูลภัทร โพธิจักร

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายศิวัช พรมดวง

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วคำแจ้ง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงนันทิพร ราญมีชัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงปานชนก ราญมีชัย

๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงพัชราภา วงษ์รัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงพิไลพร ศิริโท

๑๐/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีวะสุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายรพีพัฒน์ ราชธิสาร

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงจิดาภา สาตรเมืองไพร

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงณัชชา ไชยถา

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายจิรภัทร ปฏิพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายดนัย วรรณพฤกษ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายถนอมทรัพย์ พรมวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายธนกฤต กุลีหน

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายมนทกานต์ ทูลธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายวัฒนา ศิลารัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายวิทวัส โพธิศรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายเพิมพล

่

พวงพี

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายบรรณวัชร สีหาเสน

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงพีรชา สัจยะวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงวิภาวี พละมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงชนิตรา สุจริต

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายวิทวัส วงษ์สิว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายฌานภัทร จันทร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทัศบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายภูวิทย์ อาทิตย์ตัง

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายธนา ตาลมงคล

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายก้องภพ ชินบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ รินทาง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายจิตรเทพ ทิวาพัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กชายธีภัทร ศักดิวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กชายนราดล ค้อชากุล

๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กชายบัญชา ครรไลลักษณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ทิวาพัฒน์

๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายวรากร ทิวาพัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายอัครพล จันทพงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายปรมินทร์ นักฟอน

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายระพีพัฒน์ ชินคำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงนฤมล กรมสิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา อาทิตย์ตัง

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงพัชรี ดีสงคราม

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงปราณิสา หรดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงอรนภา อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พุทธะสาน

๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงกรวรรณ พันธะมา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงศศิตา ละภิล้า

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงจริยาภรณ์ อุดมศรี

๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงธัญทิพย์ ทิวาพัฒน์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายชาลี ทิวาพัฒน์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ พลสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายโกวิท ภูสีดิน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี ปองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๗ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ศรีราภา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงตรีทิพย์ ปานเพชร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงจารุพงษ์ ขานโบ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายวีระพัฒน์ พระเสนา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายเจษฎาพร ยางศิลา

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงแพรวา สารเศวตร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงชาลิสา วิลาวัลย์ ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุโพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงลดามณี พันธ์เจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงสุภาวดี โภชน์พันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กชายวรโชติ หมุงนวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมุนวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงดวงพร สุดสาคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงปณิดา บุญจริง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงปานระพี ศรีสุโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงจริยาทิพย์ คำสาย

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงวาสนา วรรณดร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กหญิงพุทธรักษา ปากวิเศษ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงมัทนา สุราทิพย์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงกวินนาฎ ทารัสสุ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายทรงศักดิ

์

หินบุดดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สว่างวงษ์

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายยศนันท์ สุราทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายอภิชาต บุตมะ

๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายประกาศิต บุญเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายรัฐพล ทาปลัด ๐/๐/๒๕๔๖ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายจารุพัฒน์ ปองเขตต์ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายธนโชติ สาตาละ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายอนุรักษ์ บุตมะ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กชายณัฐฐาพล เพชรมณี ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายนพกร หมืนน้อย

่

๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายสุทธิชัย บุตมะ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายสธน พรมก้านตรง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายเอนกพงศ์ ชัยแสง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ครุผาด ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายโกวิท อุทธา ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายสิทธิชัย บุตมะ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายฉัตรมงคล พวงมาลัย ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายกวิน ศรีเนตร ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กชายอภิวิชญ์ ใบยพฤกษ์ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กชายภีรภัทร์ บุตมะ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กชายภควัต ฉิมพาลี ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายทองมา กำหอม ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายวุฒิชัย ไกรลาสสุวรรณ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ สาโยธา ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายวัชรพล ศรีดาบุตร ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายวัชรพร ศรีดาบุตร ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายภาณุภัทร ทองประมูล ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายณรงค์ชัย พลชัยโย ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายสุเมธ เปไสล ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายชัยนิมิต บุตมะ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายธงชัย บุตมะ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายชัพวิชญ์ เสลไสย์ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายธีรภัทร อุตคำ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงเกษรา อุทธา ๐/๐/๒๕๔๖ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยเม็ง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงภัทราวดี จันทบุตร ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงฐิติมา สิเนหะสาร ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงกวิตา ศรีสุระ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงปภาวดี กิงดี

่

๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงเอมิกา เครือวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ตู้กลาง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงพัชรีญา ไสยเดช ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุตมะ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงพรไพริน สารศิริ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงปญญาพร จำศูนย์ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงอุรุชา แนบสนิท ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงสุพิชญา อายุพัฒน์ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา หิรัญเขว้า ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงรวีวรรณ พันธมา ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงประภัสสร อุดมรักษ์ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงยศวดี โม้คำ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงจินดาพร พลพวก ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงสุรีย์พร ไวสุวรรณ ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงชไมพร ดีพลงาม ๐/๐/๒๕๕๐ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๒
นางสาวญาดาภา วรรณพฤกษ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายอนุวัฒน์ บัวธรา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายกฤษฎา โพธิจักร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายฐิตินันท์ ชนะพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นามสง่า
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงสุพิชชา กองพิธี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนพุทธา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงนลินนิภา จัทรน์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงเอ อินทะไชย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ ภูมิฐาน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สามาจักร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ พฤกษชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายวราวิชญ์ โพธิเศษ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิจักร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายณัฐพล ชัยแสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายศิวะกร พุ่มศิโร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายกิตติชัย สุขขา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายพีรวิชญ์ หอมปลิว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงริสา สาระลึก

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงปราณรวีย์ หงส์วิชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงกนกนิภา ทุ่งลาด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายธราเทพ ชูนามะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กชายปฐพี บญศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายธีรภัทร สมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายจิตติ ทองคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงปยะดา ตาลสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงสมหญิง ดวงคำบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี กองเกิด

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๒ / ๒๓๐
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รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงเปรมยุตา บุบผาสังข์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงอริศรา คงศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงธิชานันท์ จันทคาม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงชลลดา พันธะมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายพัชรพล พฤกษชาติ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงสุธีธิดา ทรัพย์สำรวย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายจิรภัทร ฉัตรไธสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กชายมารุต ศรีโยธี

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายจารุวัฒน์ วังทสี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงสิริกร อ่อนงาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงสุลัสวดี ชาติปทุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงทุติยา ภาโนมัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงอารยา สิทธิศาสตร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายวรศักดิ

์

บุญดาหวัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงสุมิตรา แก้วนาคูณ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายนาริน อินห้างหว้า

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กชายอนุชิต พาละพล

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลซ้าย

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงสินีนาถ เสลสัย

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงมินตรา แสงสุระ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ พรมศิลา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายสุริยา แก้วบุญเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายเจษฎากร มะละปทธิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ยาพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงชฎาภา โพธิคำ

์

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายจักรกฤษ ผลาชิต

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงจันทร์ทิวา พูลศรี

๒๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีชมพู

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วใสย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงรัตติกาล โนนใหม่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงวริศรา เขตจำนำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กหญิงศศินันท์ วงษ์ไกร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายฐิติพล สุขเกษม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา ไชยดำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายอนุชิต ศรีบุษย์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงอรพรรณ ปนอำคา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กชายธนภัทร แก้วมะ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงพิยะดา พันธ์สุรินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงณิระนันท์ ทองจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กหญิงณัฐกฤตตา มาตวิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายประกฤษฏ์ กิงวงษา

่

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายวีระยุทธ แสงทอง

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายธนากร มังคละดอน ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คำรัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายสุรวงศ์ โมกศิริ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายธีรภัทร แก้วสมบัติ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร จันทบุตร

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา ภูตาโดน ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงเยาวเรศ หมันอุตส่าห์

่

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงไอยรินทร์ สารรัตน์ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงเพียงหทัย แสงสุริยะ

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงภัทรธิดา โมกศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมนึก
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงวิลาสินี สายสมบัติ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายวันชนะ ขานย์โพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายปุระชัย ราญมีชัย

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงเบญจมาศ โชติชัย

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายราชันย์ ยะหา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายพรเทพ ปฏิเหตุ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายอดิเทพ สามาจกุล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายสิทธิพล ทรหา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงปฏิมาพร ภูช่างทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงจันทิรา มณีกันย์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงอัปสร สูงเนินเขตร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงศุภากร ไชยดา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงมลฤดี ลีจ้อย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงวัชราภา บุตตะพิมพ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงนิตยา พละศรี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงทัศวรรณ สุทธิโสม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงภัทราพร หงษ์สิงห์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายธนพล ชินวงค์ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กชายจักรินทร์ กวางทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายนัญภูมิ มนตรี

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงเนตรนภา สะระออน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายพลรัตน์ พันโน

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายศุภกร แสนสุทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายธีรนันท์ แก้วสุด

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงอรัญญา บุตรชารี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงสาวิกา วิกล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงสุภักสร บุญเกือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงธิญาดา อ่อนสำลี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายเดชาพนธ์ แก้วคำลา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กหญิงภณิดา ดำเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายธนากร วิเชียรดี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงประกาย

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจารุณี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายอภิชาต คำสาสินธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายกรวิชญ์ จำนงภักดี

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายชินภัทร ชินนะราม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายชุติจัด ปองสีดา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายภูวเดช แก้วดวงใหญ่

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ไวยกรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงฐิตาภา วงศ์สุโท

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงภัทรมน นาเมืองรักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงธิพาพร สิทธิศาสตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์โสดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงชลิดา แสนภูงา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กชายกฤษณะ แสนโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายดำรงพล ศรีจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายธรรมรัตน์ รินทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายธนกฤต พระสว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายยศนนท์ เอียมอำพร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงเปรมรัศมี ทองเฟอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงชนานุช

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงเวธกา ปญโย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กชายสรายุธ หลักคำแพง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายชัยกวี ทวีศิล

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายวรยุทธ แก้วไสย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายพีระพัฒน์ อาทิตย์ตัง

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ยศปญญา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ สอนคำมี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายธนภูมิ ชินไขย์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายปฏิวัติ ศรีสว่าง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วเกตุพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายทรัพย์สถิต แก้วเกตุพงษ์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงกชมน เชือประโรง

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พิมพา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิง .นิภาธร ผาสุข

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พุ่มพวง

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงสุมินตรา ดวงเดือน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงพรรณิษา วรสุข

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ พรรคพล

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน สายรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงพิยดา แก้วสิมมา

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงกัญจนพร คำรัง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงจิรดาภา ฉำกระโทก

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงสุธาสินี บุญวัง

๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ จริตรัมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายจักรัตน์ คำแสง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายนครินทร์ แก้วสีโท

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พลพิทักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายนาธาร คูหา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายวีรภัทร์ พิมพิลา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กชายอัคคเดช ไชยพรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายวายุ ไกรยสินธ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กชายขจรยศ ชาหยอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คำแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงชนัญชิดา เลือมใสย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงวรัญญา พิรณฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงวันนิสา อุนาศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงวิชญาดา เพียผือ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประทำมา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงสุภจิต แก้วขาว

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงสิริวิมล จำใจ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงสุนีรัตน์ วงษ์รัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงอริสา เลือมใส

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงอัญชรี สารพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงอัญชิสา วงศ์จิรนันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายฐิติกร พิลาโสภา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ คำรัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายธีรพงษ์ ประเสริฐผล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ไกรยวุธ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายนพพล สาสุนันท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กชายศุภณัฐ ไชยนต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กชายสุทัตตา ตรางา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายอานัฐ กุลสุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กชายอาทิตย์ มาตมูลตรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กชายนราเทพ ดวงปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงกนิษฐา ไชยสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงกนกอร โพธิพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บูรณะกิติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงวิยะดา ศรีโนนยาง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ สินทพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยถา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กหญิงศศิธร ทองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงสุมาลี ไลยะมาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงอภัสรา พิมพ์บูลย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กหญิงอัมรินทร์ แก้วเกตุพงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๘
นางสาวสุพรรณี นามทอง

๒๘/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๒๙
นางสาวกาญจนา วงศ์ใหญ่

๑๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๐
นางสาวราตรี มาตรคำจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ จำศูนย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขจรสมบัติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงยุภารัตน์ วงค์คำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์โพธิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงปภัสนี พลศักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงกิตติยา ใคร่ครวญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงวณิภา ไขอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชยสุระ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงวริศรา สุดวิสัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงลดาทร นาใจคง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กชายอตินันท์ อาทิตย์ตัง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กชายสุรเกียรติ

์

ตรางา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายวานิตย์ ไกรยสินธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายภราดร สีดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายนนทวัฒน์ อักษร

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายจิรายุทธ ฉิมะลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายจีระยุทธ ภูสีริด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กชายบุญธวัช ทรงคาศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายสิริพงษ์ ฉิมะลี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กหญิงพรชิตา แก้วศรีโท

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายไอดิน ปองสีดา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตุ สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กหญิงชาลิสา แสนภูงา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตุ สระแก้ว  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายเดชฤทธิ

์

ทาปลัด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายปฎิภาณ อำพาธ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายปณชาติ ศรีบุษย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ พึงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายสราวุฒิ วรรณดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กชายอดิเทพ ปองตี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงดวงใจ ศิริสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงสดใส พรรษา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เกษหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงภัทราวดี สุทิพย์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๕
นายวิวรรตน์ ทรงเดชกล้า

๒๔/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๖
นางสาวลันทม

่

พิมพ์วงค์
๐๓/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๗
นางสำเนียง ภูทะโล

๑๓/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๘
นางสาวบานชืน

่

วิกล
๑๗/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๖๙
นางจิตติมา เมืองโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงอารียา

โรจนมังคลาภรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายเจตพล สีปอม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๒
นางสาวจิราพร ไชยนาเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายสรชาติ นาราษฎร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองจอกวิทยา หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายทัดเทพ แหลมภูตา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจอกวิทยา หนองขุ่น  

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กชายมานุกรณ์ ศิลาขาว

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายภูริภัทร ลาสองชัน

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายศุภกร อาจวิเชียร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ เรืองวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๗๙ เด็กหญิงกาญจนวิจิตร
สุจริตภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงกนกนิภา เสนารินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายพลากร เพ็ชรรักษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กหญิงขวัญจิรา งามเกลียง

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ ตะนะวัน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายกิตติพงษ์ น้อยวังฆัง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ชมภู

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยภารา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงวรางคณา ศักดิเทวิน

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายโชตินรินทร์ พรมสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายพงศธร เติมสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงธนพร สังการี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กหญิงพิจักขณา โลหะจินดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายพุฒิชัย ติงกระโทก

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายบุญโชค เพียรโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายธีรภัทร วงค์ท้าว

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยภารา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงทอฝน ภูมี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงวิรากาญจน์ เสียงใหญ่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงธนพร ร่างดี

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงพบพร แกล้วทนงค์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายณัฐพล สนโมรา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายอนุรักษ์ เรืองยศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายอมรเทพ เชือมีบุญ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงกุลชา มหาศรีทะเนตร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงทิพวรรณ เมืองสีสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘๙ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ฤทธิภักดี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงลักษมณ โยควัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงวรัญญา สีเห็มทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงวัลลิภา สระบุรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายสุพสิน ชูศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายสิทธินันท์ ศรีศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายภิรมนัส จันครัง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายธนาศักดิ

์

พลแมน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายภัทร ฤิทธิภักดี

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายภูวเดช คำเคน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สักเทวิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กชายอัครพล แสนกล้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทวีรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงชนาภร ดารารัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงวนิดา พลแมน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา โสดาดง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงอรวี สหัตวาป

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กชายธนากร ร่างดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงแพรวรุ่ง เสากลาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงปญญาพร กลางเมือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กชายพสุธร มาดราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายธีรวัฒน์ อินทร์โท่โล่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงอรพรรณ ใจดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา มูลเซอร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงจิราพร พรมโสภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายธนากร โสดก

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

วงขมิน

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายเสกสรรค์ ไชยศรีษะ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายสุวิช แสนปาง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายกฤษฎา สัตย์ซำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายกันตินันท์ แสนเวียง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายอภิชัย บุญเหลือ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อุสาห์วัน

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงประณิดา เบิกบาล

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงปริยาดา เบิกบาล

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงวราลี ช้อนคำ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายทัศน์พล ศรีหามงคล

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กชายธเนศพล สีบุดดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กชายธนวันต์ แดงสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กชายสมพล สมจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กชายสุธิมนต์ คงนาคา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงกฤติมา สอนกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงศรีสุดา ฮุยอวน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงณัฐชา เก่งนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงรมิตา ชารี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายพงศกร มีสิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงพิชชาพร ฤกษ์ยาม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงลลิตา มันตะคู

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ คังคา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ภูมลี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ช่วยแสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กชายพรพินิต แดงสาย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กชายอัมรินทร์ วิเศษวงษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศาลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงฐิดาภา สายบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงกฤติมา แสงขาว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงธนิษฐา ภูมลี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงลดา แย้มสรวล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงสุกัลยา มีสิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงนิภาพร คำสะท้อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนยศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายธนากร พิมจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายธารากร แสงงาม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายพงศกร กมลเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายวรชัย มะใบ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายวรวุฒิ เกตุสัตบรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายสหรัฐ ปนทอง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เพ็ชรรักษา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร คุ้มสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงดวงกมล วังหินกอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงปรียาพร วิเศษวงษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงฟาใส วิเศษวงษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ โสดก

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงนันทิดา วิเศษวงษา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายพรรษวุฒิ สร้อยเสนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายอัษฎาวุธ สีหานคร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กชายชูศักดิ

์

แสนสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงธันยพร ไชยพฤกษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายอุเทน พรมอยู่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กชายกฤษฎา คิดหมาย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กชายเขมณัฏฐ์ คำด้วง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ โกศลแสงวงษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กชายจุลจักร จันทอง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงศรสุวรรณ หรังดารา

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังการี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร สังการี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงนริศรา บุญเต็ม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ จันทร์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงพิมพ์วิมล เด่นดวง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณโน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงปนัดดา พันพลู

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายพีรพร ทิลารักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กชายธีรภัทร์ วันนู

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กชายนัฐวุฒิ ดิษฐ์ภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงเครือวัลย์ ส้มพลอย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๑ เด็กหญิงประกายมาศ
จันทองแท้

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ ญานุรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กชายพิทวัส ศรีทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายธนพล บัวที

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงกนกพร ดอนกลาง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายพงศ์ธร กลินโสภณ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๘ เด็กหญิงเกศรินทร์ภรณ์
หุ่นไทยสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กชายสุวิทย์ คำพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แทนคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายสฎาวุธ สีหาบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายภารัต พุทธเจริญลาภ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กชายฐิติกร ยังอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงกิยารัตน์ วันณี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๕
นางรัตนาพร ศรีสารคาม

๑๗/๐๖/๒๕๑๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๖
นายเทอดธรรม ทิพย์ทรัพย์ปรีดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๗
นายธนากรณ์ สมสาร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๘
นางสาวอรทัย มูลเกษม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๑๙
นางสาวอภิสรา พนาสันต์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๐
นางสาวกรรณิกา ไกรเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๑
นางสาวกมลทิพย์ ธรรมฤทธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๒
นางสาวสุภาพร มูลอำคา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๓ เด็กชายเกษตรศาสตร์
บริสุทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กชายครรชิต พันธุมิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงปวีณา ทองชำนาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงนวรัตน์ สุบิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงจิณณรัตน์ กุลสีดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ แปล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๒๙
นายชัยรัตน์ อักษรวิลัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายพัชรพล กุดวงษ์แก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายภานุพงษ์ สิงห์ลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๒
นางสาวศรุตา มหามาตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กชายอันดา สามาลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๔
นายกิตติพงษ์ ดลเลียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กชายกวิน ศิริกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายชัยชนะ ใสยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายนพนันท์ จักษุแจ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายพีรภัทร นามเดช

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายโภคิน เชิอลินฟา

้ ้

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายวิญู ศิรินาม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายสุรเดช วิเศษการ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายหิรัณย์ แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายสุรชัย ศิรินาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงบุษยา ไชยมีสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมมาตย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงถานิดา สิงห์มีสี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงวารุณี สิมมาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กชายกลวัชร ศิริธารา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ พรามจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กชายณัฐพล ทาอ้อ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กชายยุคลธร สระหงษ์ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาจวาที

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงณัฐริกา พันธุมิตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กชายจีระพงษ์ บุญจันทร์ลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กชายพลภูมิ สังฆะมาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายธนภัทร เชียงใหม่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายพสิษฐ์ เสียงหาญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงอริสรา สินธุธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายกฤษเพชร อุณาภาค

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บึงลอย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กชายเทวินทร์ นันทนะกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายพีระพัฒน์ กุยรัม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงธัญญาวี ผารุธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงพัชราภา แสนปาง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงรมิตา เผ่าเวียงคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงนภาพร รอบดูดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายปริญญา เชือลินฟา

้ ้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายศุภากร โพธิบ่าย

์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายพีรภัทร กุลสีดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายธนพร ภาษี

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายรัชภูมิ ชนะพจน์

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายสุทธิราช คชฤทธิ

์

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงพัชรา ทวินันท์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงนงค์นภัส ลือชัยราม

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงพัชราภา แพงสีทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงภัทรพร อัตวิชา ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงจิดาภา อาจพงษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงยุพิน ทวีมาตร

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายเก่งศักดิ

์

ฟองอ่อน
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ ภูจาก ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายอนุชิต จันทร์เรือง

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายอิทธิกร มีทอง

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงชาลิสา ซาชิโย

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงสุวิมล วงศ์แสน

๐๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงชลนิชา สาระวิถี

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงสุภัทรา เทียงไธสง

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายศตวรรษ ยิมพยัคฆ์

้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลินฟา

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทบุรี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงชนาภา อาจมูลลา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลินฟา

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๐
นางสาววรวีย์ อาจพงษา

๐๔/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เส็งประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงสุทธาสิณี แก้ววงษา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสุทธะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงดวงกมล คำมะณี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กหญิงจิตติวรรณ เบ็ญจศิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงนภาพร อนันต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กชายสุเมธ ไชยมีสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กชายภูรี ศรียะอาจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กชายวีระพงษ์ เสนานาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายทัศน์พล อุดมปรีชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายสัมฤทธิ

์

คชะภูติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๓
นายอภิรักษ์ ใจกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงศิริวรัส ทาคำมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงกุลณัฐ กำจร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงพรวิณี เริมศรี

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ชนะพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงนิตยา สุระพินิจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงปารีณา สอนธิศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิสัตรนาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงสิรินันท์ อินทะไชย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มะณีฉาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เต็มพริม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงราตรี จันไชยชิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายวีระชัย ตะริดโน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายจามิกร ศรีไสล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงนิชดา สามารถกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงธัญพิมล พระวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กชายจักรพงษ์ คามบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงวิไลพร ตะริดโน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสารคาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงเอมมิกา บัวแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กหญิงพรภิมล ยานสว่าง

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงนัดชา คามบุศย์

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงปริฉัตร พิมพ์คต ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงปณิตา แพทย์ราช

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิริบรรณ์ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงณัฐวดี นนทะศิริ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อาจเจริญ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปองแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงนฤมล หิรัญเขต

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กหญิงอมลรดา โหรานิคม ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงประภัทรสร พันหนองบัว ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กหญิงนฤมล ราชวัฒน์

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายศักดินนท์ ธรรมลา

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายธนากร ประยันโต

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายจิรโชติ ใจกล้า

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กชายพงศธร สนัน

่

๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กชายนพรัตน์ บัวแก้ว ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีบุรุษ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กชายภูมิสุวรรณ มะลิมาศ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กชายธนชาติ มณีฉาย

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กชายรณชิต บัวแก้ว

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กชายศตวรรษ วิริยะ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงณัฐวดี กอนแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงดวงฤทัย พันธ์ดวง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนพันธุ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กชายชินภัทร อ่อนสองชัน

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายนิธิวัฒน์ ฉวีโรจน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ หาญยง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงขวัญชนก

วิเศษไชยานุสรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงนิธิศา จันทร์ศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงปริยฉัตร โสสีดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงสิรินทรา สมภักดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สีสอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงรัชนีกร หมอกมัว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กหญิงดวงฤทัย เชือลินฟา

้ ้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงศิริอำพร นามไพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว่านไฟ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชษรศักดิ

์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายภัครพล พูลเพิม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กหญิงศุภิสรา สุมาลี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กหญิงวรรณษา อารินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงภิญญดา คำมูล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงรุ้งทิวา ศรีมุล

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กชายศาตราวุธ โพธิบุญเฮียง

์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายชญานนท์ อุ่นสีมา

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายธนพล อ้อพิมาย

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายอดิศร วงษา

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายนัฐภูมิ มะโน ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายชยพล มณีฉาย ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายอิทธิเดช วิเศษหวาน

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายสันติสุข สุนทรวัฒน์

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กชายภากร แสนสุข

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กชายพิริยะ เสนปอภาร

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายจักรวาล วาพันสุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายนพวิชญ์ แสงทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายธนกร คัทเนตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กชายนนทกร อ้อนชารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กชายชินวัตร มณีฉาย ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายไกรสร วิฉายะโรจน์

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสม ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กชายอานนท์ โพธิบุญเฮียง

์

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กชายประทีป สาลีทอง

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กชายเสาร์หลัก ศรีไชยวาน

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กชายนาคิม พัชรเมธี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กชายนพรัตน์ อะโรคา

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กชายปริวาศ สุนทรวัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา ไม่หวัน

่

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีลานคร

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงสุภัสสร นางาม

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ โสภี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงกนก สุนทรวัฒน์

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงกิตติวรา วิรุณพันธ์

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงปนัดดา อินทร์มนเทียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงปณัฐดา ชิพรพันธ์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงรจรินทร์ เหล่าถาวร

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงอริยา ไชยวงศ์วัฒน์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงเกตวรินทร์ ทศพร

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงกนกภรณ์ ขันธนู

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงปูริดา สาระภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงณัฐพร เสนปอภาร

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงสิราวรรณ เวียงนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงวทันยา กุลพิพิธ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงกาญณดา บุญพีปอม

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงชลธิดา เผ่าแสนเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงประกาย

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ พันนึก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงจะระนา บังจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงกฤตพร สาพันธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ เมืองเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงจิรชาตา พวงบุบผา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงวรัญญา สิตวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กชายธวัชชัย คตภูธร

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ สาระคาญ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายธีรนันท์ ดวงอินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กชายณัฐวัตร กำลังเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงหทัยภัทร ถาวงษ์กลาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ วิมลโรจน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงธิชานันท์ สีคำพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๘ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายเกียรติภูมิ ศิริสาฃา

๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงพิยดา ไม่หวัน

่

๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงชฎาพร จันคำภา

๒๑/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงญาณิศา หว่างแสง

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงชนพร ไม่หวัน

่

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายเมธาวี แสนเส็ง

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สาลีกา
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กชายสุทธินันท์ ดวงสอาด

๑๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กชายพิพัฒน์ พัฒโท

๑๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายฐิรพงศ์ ศรีวันทา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายสารวิน ศิลปกษา ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายศุภณัฐ พิลาวรรณ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กชายทินกร สาลีกา ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายพัชกร สอนทุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พิมพ์ราช ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงลักขณา กำลังเลิศ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กหญิงปยดา ติตะพรมมา

๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงจิราพร ชายศ

๒๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงสิริยากร ขามพยา ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๓๙ เด็กหญิงประกายเนตร
สีโนนยาง

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ รจนาสม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงอริสา อัปมะโท

๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงณัฐชยา แหยมทองดี ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงพรทิพา เลือมเงิน

่

๒๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงลลิตา แสนเส็ง

๒๐/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วิลัยวรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงชญาน์นันท์ หิรัญอร

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงภัทรา ขันขจร ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ศรีสว่าง  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๘
นายนัฐพงษ์ วงษ์จันทร์แดง

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๔๙
นายปยพัฒน์ โลเกตุ

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๐
นายภัตธร โชว์สูงเนิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๑
นายธีระยุทธ ติตะพรมมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๒
นายกัญญาวรรณ วิรัตน์ศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๓
นายอลงกรณ์ มุ่งภู่กลาง

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๔
นางสาวสิริวิมล สุมาลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙๙ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๕
นางสาวอัจฉรา พรมเจดีย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๖
นางสาวณัฏฐนิชา ทัดเทียมหัด

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๗
นางสาวอัจฉรา พรมเจดีย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๘
นางสาววรรณจิรา บุตรสิม

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๕๙
นางสาวจุฑารัตน์ อินทะแพทย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๐
นางสาวนำทิพย์ บุญเรืองศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๑
นางสาวอาทิตติยา นันทะเสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๒
นายณรงค์ชัย มูลเหลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๓
นายวรพรต ฝูงใหญ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๔
นายวรนุช วิไลรักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๕
นายธนัชพร คำมาปน

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๖
นายปณิธาน สีแสด

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๗
นายนิรุช นวนสำลี

๑๔/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๘
นายวชิระวิทย์ วินทะชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๖๙
นายดนัย ไชยบุตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๐
นายธนทัต ศรีชียวาย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๑
นายเตวิช นวนสำลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายอธิป พิมพ์บึง

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเชือจรูญวิทย์

้

อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงอภิญญา แดงโสภา

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กชายรัชกฤช จันทร์เพ็ญ

๓๐/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงณัชชากร ทิพวัน

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงกรรณิกา สาริศรี

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา พิมพาพร

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงปภาวดี อุปโคตร

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองภูเหวด

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงวริศรา ฝางแก้ว

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา วีระหา

๒๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงกวินตรา วงศ์จอม

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายชาตรี สาริศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงสิรารัตน์ นวลรักษา

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงกฤษณา พานาสันต์

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กชายราชมงคล สีสมุทร

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามวิทยา อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงสุจิตรา สมนึก

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองขามวิทยา อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงวิมลสิริ ชมภูวงศ์

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามวิทยา อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงบันฑิตา ไพรพฤกษ์

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามวิทยา อุบลทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๐ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กชายไชยชาญ สอนโพนงาม

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองขามวิทยา อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงศุภิสรา ธุรพันธ์

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อุบลทิพย์  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กชายดนัยเทพ เวชสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กชายพงศกร มะลิหอม

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ กุลศรี

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงทิพยดา ฤทธาพรม

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงพัชรี สร้อยเสนา

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงกมลวรรณ อักษรก้านตรง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กชายอัษฎาวุธ นิรัติกัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กชายวิชัย ภูอวด

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงปยดา แน่นอุดร

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ แน่นอุดร

๑๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายธนภัทร จันทบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายธราเทพ บุญโสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายกฤษฎา สิงห์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ ม่วงมุลตรี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายจิรายุส อามาตมูลตรี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายมนัสวิน อินสา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายจักรี พันธุ์พิพัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงวรัญญา บัวโสกเชือก

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงภัทรพร จอมคำสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ใจเย็น

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงลักษมณ อามาตมุลตรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงเมธาวี สุพโส

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายก้องภพ ม่วงมุลตรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงอนุทิดา แสงนิล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปรีพูล

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายณัฐภูมิ ภูมิภาค

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธนวิชญ์ สุมาลุย์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายพุทธชาติ ทักขินัย

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปจจุโส

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายศุภณัฐ ไชยสุนทร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายอนุชา พิมพ์เสน่ห์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงญาตาวี บ่อคุ้ม

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงณัฐชยาพร ขออ้อมกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงธัญกร เครือวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงพนิดา จิตรมานะ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงพิชนาฎ ในเวียง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงสุธาสินี พิลาแดง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๒๙ เด็กหญิงพลอยนภัทร มากมูล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แน่นอุดร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายก้องภพ ซือสัตย์

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา พลสิมมา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กชายธนากร วิสูงเร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายพิเชษฐ์ วิสูงเร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล บุบผาวิพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายชาญยุทธ แซ่สือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ราชธรรมา

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายนพรัตน์ สินธุพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายบุญรักษา ชมภูวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายพัชรพล พรหมบน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายอนุภัทร ไพบูลย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสงคราม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงพรทิพย์ เวียงอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงภันฑิรา คุ้มครอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงสรยา เวียงอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงสุภัชร์สร ทองมูล

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายอุดมโชค เสาโกมุท

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงเกวลิณ ฉันวิจิตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงประภัสรา แน่นอุดร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงจิราวรรณ พันธไชย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงธัญสินี สุธรรมรังษี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๒
นายอรรถชัย มัธยมนันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา อารีเอือ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงภาวิภัทร นามโคตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายวีรชัย สุขขะนายาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นิระพันธุ์

ี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงวฎารัตน์ ตะราษี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายสุธินันท์ อุนาสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายปยณัฐ พรมดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงศิรดา ไสยนารถ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คำรัง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงชัยรัมภา ทาหนองบัว

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดมะเหลือม

่

วัดดอนชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายปาณสาร สูงสังเขต

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายสิทธิชัย ฤทธิแผลง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงภาดารัตน์ คร้ามไพบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายธนเทพ ยินทรัพย์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายเมธัส บุตรด้วง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ นานาวัน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายวรรณชัย มานะดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงวณิศา นามวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายทวีชัย บุญชู

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายวีระภัทร

เหลียววิทยานนท์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงชญาภรณ์ สมรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงชนัญธรณ์ สมรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงนันทิพร เล็บขาว

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงนันธิดา ยุยไธสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงปาณิศา บุญนิยม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงอิงฟา ภาคภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

จักรชุม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงขนิษฐา พลวงค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายตนุภัทร ยินดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงชนาภัทร เพชรพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายธนกฤต คำไฮ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายไกรวิทย์ บุญกล้ากลัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงปทุมวรรณ อดกลัน

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงพรทิพา เมืองสีสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงอภิสรา สิงห์โท

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายภานุเดช สุจริตภักดี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุขสันต์สถิตย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงอรไท หวังสุดดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ประทุมวัน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงจรรยาพร แสงขาว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุบิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๓ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ก้อนวิมล

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงประภาสิริ ก้านอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงอนุสรา ไชยันโต

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายชนาธิป คุญบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๐๙๙ เด็กชายสรรประดิษฐ์ เฮงประสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายอมรเทพ พฤกษามาตย์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงกชกร สีชมภู

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พรสิงห์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงนันทนา หิวขุดทด

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงสุชาดา บุญจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงศุภสุตา ไตรสถิตวร

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงวรัญญา เนตรวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๗ เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์
ควรชม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงเกตนิน์ภา สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงอโรชา ควรชม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงกฤษติยา ชัยพล

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กชายสิรภพ ศรีวัง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมโคตร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายนัฐวัตร นามโคตร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายศิริปญญา สุโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ภูดินดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงนิตยา วังผือ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายจิรภัทร ศรีวะรมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายศุภชัย สุขสมาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงจันทัปปภา ควรชม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงธมกร ภานุวัฒนสิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงธิติมา โชชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงนลินี แดงสาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงปณณพร อังวรารงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงปาริชาติ ทนฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงวริศรา เสาร์มาตร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงศลิษาธาร ลาสะคู

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือหลง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงอรกานต์ โคสอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๐
นางสาวสุนันทา สาระวัน

๑๘/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๑
นายอนุวัฒน์ คชารัตน์

๑๓/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๒
นางสาววิยะดา เวียงวิเศษ

๒๔/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๓
นางสาวอารียา วิเชียร

๑๖/๐๕/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๔
นางสาวนำฝน ศรีดารา

๒๕/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๕
นายกิตติพร เศษบุบผา

๐๕/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๖
นางสาวปยธิดา แน่นอุดร

๑๑/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๗
นายปกรณ์เกียรติ ไกรยสวน

๒๐/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๘
นางสาวสุภาวดี อรุณโณ

๑๔/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๓๙
นายนพรัตน์ ดวงเพชรแสง

๑๗/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๐
นางสาวกัญญาณัฐ ชูศรีทอง

๐๑/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๑
นางสาวพลอยไพลิน โคตุมูล

๐๑/๑๑/๒๔๘๖

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๒
นายสุทธิชาติ เมตมาตร์

๐๙/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๓
นางสาวอจิรภาส์ แก้วจันทร์

๑๓/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๔
นางสาวปนัดดา สังฆทิพย์

๑๐/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๕
นายบัณทัต อุประ

๑๒/๐๙/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๖
นายพีรวัส สารทะนงค์

๐๖/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๗
นางสาวประทุมมา สัมฤทธิรินทร์

์

๑๓/๑๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๘
นายภาณุพงษ์ สมสนุก

๒๓/๐๓/๒๔๘๖

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๔๙
นายกศิดิษฐ์ รู้บุญ

๐๘/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๐
นายชัยวัฒน์ เสนาวุฒิ

๑๖/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๑
นายปณณทัต ทองหนา

๒๖/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๒
นางสาวอังคณางค์ บุญนำคำ

๐๕/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๓
นายภูธเนศ โพธิงาม

์

๐๙/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๔
นายวนา เบญจขันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๐๓

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๕
นายรติพงษ์ พรมสิงห์

๐๕/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๖
นายวัชรพงษ์ สมเพชร

๒๕/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๗
นายภานุพงษ์ อนันเอือ

้

๒๐/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๘
นายณัฐวุฒิ เสนานาม

๒๘/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๕๙
นายภูริพัฒน์ ฤทธิมนตรี

์

๒๐/๐๓/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๐
นายวราวุธ ทะวิชัย

๒๕/๐๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๑
นายธีรรัตน์ บุตรแสน

๑๒/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๒
นายอนุพันธุ์ ศรีเหล็กเพชร

๑๑/๐๑/๒๔๘๔

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๓
นายอลงกรณ์ ดาวอาชาม

๑๗/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๔
นายนัฐพงษ์ แก่นตา

๐๓/๐๔/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๕
นายวรเชษฐ จันทะรี

๑๘/๐๒/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๖
นายกฤษฎา มาลาป

๑๕/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๗
นายดำรงค์กิจ พวงมัชฌิมา

๐๙/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๘
นางสาวจุฑามาศ ท่อนจันทร์

๑๕/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๖๙
นางสาวกัลยารัตน์ วรรณศิริ

๐๙/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๐
นางสาวสิริญญา ลีพัฒนะ

๒๙/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๑
นายธีรภัทร รัดถา

๒๖/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๒
นายธนกฤต ศรีตะวัน

๑๐/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๓
นายภัทรนิษฐ์ วงค์เสนา

๒๓/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๔
นายธนพันธุ์ ศิริราญ

๑๑/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๕
นายพงษ์สทร สาหินกอง

๒๑/๐๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๖
นายภาคภูมิ อาจคำพันธ์

๐๙/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๗
นางสาวกุลสตรี ฉวีวงค์

๑๒/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๘
นายสุริยันต์ เจญวิถี

๐๔/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๗๙
นายวายุ วินทะไชย

๐๔/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๐
นายวิรัตน์ เวียงนนท์

๐๓/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๑
นายธนวัฒน์ พิมพ์มหา

๐๖/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๒
นางสาวกชกร อันทะโคตร

๑๕/๐๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๓
นางสาวรัชพร จินดา

๓๐/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๔
นายกิติศักดิ

์

เพชรโรจน์
๓๐/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๕
นายเจษฎา กุลวงษ์

๐๙/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๖
นายสุริโย เจริญอาจ

๐๒/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๗
นายภาณุพงศ์ ม่วงมนตรี

๒๙/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๘
นายไกรวิชญ์ นครสูงเนิน

๒๔/๐๓/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๘๙
นายวัชระพงษ์ แสนเสนยา

๑๕/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๐
นายทรงวุฒิ พันธ์ศรี

๑๐/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๑
นายปรมัตถ์ สหัสวาป

๒๘/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๒
นายอนุสรณ์ พันศิลา

๒๗/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๓
นายปรีชา บังจันทร์

๒๑/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๔
นายอัคเดช ทุมมา

๒๘/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๕
นายเทิดเกียรติ นักผูก

๑๘/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๖
นายณัฐนันท์ โพนเมืองหล้า

๒๘/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๗
นายบรรชา คงสุดี

๐๘/๐๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๘
นายปริญญา การะดี

๑๓/๐๔/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๑๙๙
นายบูรพา มนตรีพิลา

๑๐/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๐
นายกฤษณพงศ์ พันธะไชย

๐๓/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๑
นายวรเชษฐ์ ประหา

๑๐/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๒
นายนนทชัย พาณิชย์

๐๕/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๓
นายจิตรกร แสงน้อย

๑๖/๐๕/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๔
นายนนทกรานต์ สุวรรณศรี

๑๑/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๕
นายเจวรักษ์ มุลาลี

๑๖/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๖
นายพัชรพล บุญคำ

๐๘/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๗
นายณัฐวุฒิ ลุนสวนจิก

๓๑/๐๕/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๘
นายวีระยุทธ วิชัยศรี

๓๑/๐๗/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๐๙
นางสาวนำผึง

้

จันทรสนธิมา
๑๑/๐๓/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๐
นางสาวกิตติญา ประเสริฐสังข์

๑๒/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๑
นายอภิสิทธิ

์

ปาโส
๐๓/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๒
นายกิตติศักดิ

์

ศรีศิริ
๑๕/๐๖/๒๔๘๕

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๓
นางสาวสุชาดา หล่อสิงห์

๑๖/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๔
นายทักษิณ แน่นอุดร

๑๖/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๕
นายปฏิภาณ พันศิลา

๒๔/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๖
นางสาวอภิรักษ์ อารีเอือ

้

๐๑/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๗
นายธนโชติ วรรณโชติ

๑๕/๐๓/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๘
นายทิวากร จตุพรม

๑๐/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๑๙
นายกฤษณพงศ์ ปราสาร

๑๔/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๐
นางสาวศศิพร ศรีเดช

๑๗/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๑
นางสาวสโรชา เย็นวัฒนา

๒๔/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๒
นางสาวอารีรัตน์ จันทะแสง

๑๐/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๓
นางสาวนภาพร โคตะโน

๑๗/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๔
นายธีรวัฒน์ ทุนเพิม

่

๒๙/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สว่างอารมณ์  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กชายโชคสำรวย ศรีเวช

๒๔/๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายธนธัช ธานีวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กชายนิติ อินทะแสง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายวาริส วินทะไชย

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายอนุชา ทวีวัน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันทะไชย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงกิตติมา โกติรัมย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงนันทิดา วินทะไชย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงบุชกร ลุงคุณชม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงเพชรลดา โพธิสาร

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ สุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กหญิงอุมากร วินทะไชย

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองดอนจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายไตรวิชญ์ พิมพระทำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กชายทิวา วินทะไชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายธีรพัฒน์ พิมศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายรัฐพงษ์ หัสดี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายศรราม มาสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กหญิงบังอร ไกรสวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงวราพร เวียงวิเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงวนิดา งามผิวเหลือง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงสุมิตรา สุภาจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงสรารัตน์ ชำนาญสิงห์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงกรรณิกา นนทฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เวียงวิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายรัตนากร จันทร์วิไล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายนิเวศน์ วินทะไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ กันนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายกริสนัย มาตรหลุบหลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงกุลสตรี สีลาดเลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กหญิงรุ่งมณี จีนสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงยุพิน สุวรรณวิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตะติยะก้านตรง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงกุลสตรี จันทะศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กหญิงประภัสสร แคว้นเขาเม้ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กหญิงวราพร สุริยวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงจุรีวรรณ แก่นสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา รินทะจักร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กหญิงกนกทิพย์ โสมรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายเพชรนิธิ สีดำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายไตรภพ จอมคำสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กชายธนากร สุนันท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กชายปารมี ปอแดง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงปภาวี พันธ์ภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๖๙ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
คำเบ้าเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงจารุพร ฤทธิฤาวงศ์

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กชายคมกริช ศิริเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กชายเจริญธรรม ศิริเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กชายจิรายุส์ วินทะไชย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

แผงฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กชายเปรมศักดิ

์

พูลจรัส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายภูวนาท วินทะไชย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ ศิริเวช

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กชายสุรชาติ ราตรีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กชายณรงค์เดช แสนศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายพอเพียง แก่นนอก

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กชายอิสริยศ สีลาดเลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ โชติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กหญิงนิศาชล วงค์อามาตย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วิทมาสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กหญิงปญญาพร ศิริเวช

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กหญิงศิริภัทร นามไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงสุวนันท์ วินทะไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงอรัญญา ทองแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงชลธิชาดา ศิริเวช

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงพิยดา บูรณสรรค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงโยษิตรา วินทะไชย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล แสนอุ่น

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กชายประวิทย์ บุตรเสงียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายสุเมธ แก้วสมุทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หารไกร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายธรรมศาสตร์ วินทะไชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายเพชรมงคล นามไพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายยศธร อุ่นสมัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กชายอนุชาติ ศิริเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายอนุรักษ์ อุ่นสมัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายอินทรา กันตัก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงพนิดา ทิพย์โชติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงพรมพร สีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงรัชนี เหมสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐๙ / ๒๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา ศิริเวช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงเกวลิน พันธุระ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีนาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงพริมา เพชรแสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงณัฐพร วินทะสมบัติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายมิณธนา วรรณสิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์มาตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นนทะภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงสนธยา ศรีกลางเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ กฤษฏีรัตนมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงเพชรไพลิน สุชัยสงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๖
นายไพศาล ขันไกล้

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายไพรัช ขันไกล้

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายทินกร มงคลแก่นทราย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายธีรภัทร เขียนโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงบุษกร ศรีอุดร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายพิริยะ เจียรนัย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายศิวัช กิตติลาถ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กชายอนันทกร วิชัยศร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กชายธนพัฒน์ ขันบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กชายสุธี นิลผาย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงศลิสา วงมณี

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงอรพรรณ วินทะไชย

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงพิมพ์อักษร ทาริม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงธิรัญญา วันโส

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงธนภรณ์ มโนธรรมภัทร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงวรรณิภา วรนาม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงพัทรภรณ์ ปทมะแก่นทราย

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช วิชัยศร

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงณิชานันท์ สมคะเนย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทราบสุข

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กชายนรา วงศ์อามาตย์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กชายเจษฎา คูคำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงชลนิชา วิสุทธิรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๐ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงประภัสสร วินทะไชย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงประภาพร กุยรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงวรรณภา นามิศา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงปริชยา สินธุชน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กหญิงจิดาภา ถนอมสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คล่องจิต

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงทิพวัลย์ คงบุญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงอาทิตยา นุกิจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กหญิงวรินฒิดา มีแสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กหญิงชาลิสา คำทองสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายพีระพงษ์ ศรีโมรส

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กหญิงกวินทรา อนุไพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ทาริม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทเณร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กหญิงสุกัณญา จอมคำสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงนิตยา คงบุญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงชลธิชา เสนห์วงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงภัทมาวดี วรนาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงกฤษณา ทุมมาศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงเกศวาริน วงค์เมืองแพน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กชายณัฐพล จอมคำสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายเอกนริน เชือแน่น

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง ธัญญาวาส  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๓
นางมณีจันร์ มะโนนึ

๑๓/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๔
นางสอ รัตนวงค์ ๓/๒/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กชายพีรศิลป คำทา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายสุรชัย พลเยียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กชายอภิชาติ ขำสุข

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๘ เด็กหญิงแก้วประกาย
คำทา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงนฤพร ดีปะวี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงพรชิตา ศรีขาวรส

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงรัตนาวดี คำหอม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงวรัญญา โนพเส้า

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กชายปภังกร โคตรชัยงาม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงจันทมณี อุ่นอก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๑ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กหญิงณิชกานต์ มะโนนึก

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กชายพินิตนันท์ บุญพินิจ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายกฤตพันธ์ กุตัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กชายนิพลธ์ มงคลพัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๗๙
นางคำพูน พระสว่าง

๑๐/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๐
นางดวงจันทร์ หนองเทา ๙/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๑
นางประมวล ทับทิมหิน ๒๔/๖/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายธนฉัตร แก้วประสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กชายโชคเจริญ คำทา

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ขันทวี ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายมงคล ท้าวบุตร

๒๙/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายกำลาภ พระสว่าง ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กหญิงปรียนุช รัตนวงค์

๒๖/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ สารเสวก

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงปภัสสร เปลือกส้ม

๒๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงศิริพาพร หงษ์ยิม

้

๒๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายพงศกร ชาวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงกชมน นุ่มทนงค์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงจิตชญา วงค์ต๊ะกาศ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงไอรฎา อธิสงค์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงอินทิรา ไวยลาภ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทรประทักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายชินวัตร แสงวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายรัชพล เย็นวัฒนา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายประสิทธิ

์

ภูผาพลอย
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายอดิรุจ ภูมิภาค

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ประเสริฐสังข์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายวรโชติ พันธ์ชัย

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายวรุตน์ เงาศรี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายอดิเทพ วัฒนวงศา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงฐิติมา กออำไพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงจนดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูมิภาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงกมลชนก กอบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายนิลพัฒน์ แสงจันดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๒ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายพชรพล บุตติจักร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายสรวิชญ์ ภูผาพลอย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายศาสตรา ธงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กหญิงสุพรรณี จินาพร

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายธนาชัย ไกรสูนย์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงสุภาพร แสนวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงสุพรรณษา อุปชฌาย์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายธนาธิป ตังบุญส่ง

้

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายอภินันท์ แสงจันดา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงแพรพรรณ เหลาทอง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ผาวิรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายกรณพัฒน์ สืบเปง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายปุณยวีร์ อาศูรย์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กชายชัยวัช วงค์ก้อม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงณัฐพร มาสระคู

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงศศินิภา พลหว้า

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กหญิงอาริษา กุมผัน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงกนกพร พลหว้า

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงรัชติกา ศุภมาตย์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงมณทิชา สิงห์ทองห้าว

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงวริศรา เมืองไชยสงค์

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงพรรัมภา กันหานุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทร

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายพงศพัฒน์ ต้องเดช

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กหญิงอภิญญา บัวเลิง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กหญิงสิรินทรา สายทอง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายวันชนะ งามเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายรวีโรจน์ โพธิเศษ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กชายสิริราช งามแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กชายรัชพงษ์ ริมสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายนวัตกรณ์ อุทัยพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วอุดทัด

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงปยมาศ วังคีรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงนฤพร ดาศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงพัชรา สิงห์ทองห้าว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๓ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงนุศรา เสขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงลักษมี ลาดสีโท

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายนันทวัฒน์ อุทัยพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายวัชรากร พิมยาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กชายณัฐภัทร วุฒิ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายชัยพัทธ์ ลาร่องคำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา วิชาโห้ง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงวราพร แก้วอุดทัด

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญสวาสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายวีรพงษ์ พรมสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายประวันวิทย์ สมภาร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายอภิชาติ เกาะนำใส

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายอุทิศ วงค์ก้อม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายณัชพล สมวงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายบรรณวิทิต ทิพย์ดนตรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายศิวกร สุรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงตะวัน สุริยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงวนิสา ผาสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงภัทรพร มังคลัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงศศิธร พลมะสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
พรมสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงพาสาวิตรี กุมผัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกรียงไกร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงสุภาพร ยียวน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล จันทะคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายปรัชญา งามแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายปฏิภาณ สมศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายธวัชชัย วงค์ก้อม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงสุวรรณา แพงวงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงปนัดดา กุมผัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายระพีพัฒน์ เพชรไพทูลย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายพิทักษ์ ต้องเดช

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กชายวิชิต ลือจันดา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กชายอนุชิต ศรีเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ดวนขัน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๔ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายอธินันท์ มหาพินิจ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายณรงค์วิทย์ คันธีร์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ ครุธยัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กชายธนโชติ แก้วสังข์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์ชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงวรรณนิษา ฝมือดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายศุภกฤษ์ บุญสรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญคง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงปภณิศา อินทมนต์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงอภิชยา ทุมมา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงอธิชา ทนนไชย

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายยงวุฒิ บุญสรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงวิธาดา โพโสภา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงพิศชยาภรณ์ ทนนไชย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงเมธาพร พรมลี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงอรทัย คำศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงสสิตรา ทีลินฟา

่ ้

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำหวาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มูลสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายทัช น้อยบาท

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายชัชวาลย์ สิงห์ฉลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงจิราพร โยทราช

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงจินตนา โยทราช

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงรัตนาพร ไชยแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายบดินทร์เดชา หินทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงสุภัทรษร ไชยนาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงขณิษฐา ศรีขาวรส

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงใบหยก นิยมวัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงปรีดาวรรณ ไชยแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงสุธาสินี บุญเลิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

แสงอรุณ แสงอรุณ  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายจิรสิน อังคะพนมไพร

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายธนากรณ์ ช่างพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กหญิงศิริอาภา สุ่มมาตย์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงรชฎา กิจไพศาล

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงมาริสา สุวรรณา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๕ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ศรีชาย

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กหญิงอริสา จงเรียน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายณัฐชัย นำเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กหญิงสุชาวดี อรุณชัน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กหญิงปยพร วารี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงณิชา คำขา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายธีรภัทร ศรีวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กชายจิรพงค์ เนตรสงคราม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงจรรยารัตน์ แก้วคาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กชายวีระเดช ไพพา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงมรกต พิมพะเลีย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงรัตนา เทพนาที

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงอารียา บุญฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กชายชัยวัฒน์ แสนธนู

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กชายณัฐภัทร สมานมิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ อ้อคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กชายพันธุ์ทวี วรคุณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายพีรยุทธ พลหงษา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กชายรชต พลรบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กชายรติกร ศรดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กชายวรพล โอภาส

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายเอกราช สุ่มมาตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงณัฐวดี มีสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงธันยชนก พิวิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงศศิภา เอียมสอาด

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ จอมคำสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงสายฝน สุทธิประภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงสุภัสชญาภา ปจฉิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงอารยา วิชพล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายชินวัตร แก้วกระจ่าง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายพันฤทธิ

์

นิตุธร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กชายพีรพงษ์ วรเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กชายวีรภาพ ศรีบุญรอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายศุภกร สรภูมิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายสิรภัทร สรรพมุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายอิทธิพล สุวรรณโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กหญิงขนิษฐา สิมมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงคำเพ็ญ คำมุงคุณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงต้นนำ สุทธิประภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงบัญฑิตา วงศสมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีสมบูรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กหญิงวริสรา พลหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายธวัชชัย กัณหา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ลือชัยราม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายธีระวัฒน์ อาจสามารถ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายวรเมธ ศรีศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายวานิช พลหาญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายสถาพร เวียงนนท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กชายสิทธิชัย วงษ์กัณหา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายสุริยะเดช อาจวิชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายสุวรรณภูมิ นวนกิง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กชายอภิวัฒน์ นนทะภา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายเอกชัย สวัสดิเอือ

์ ้

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงชลลดา แผ่นเงิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธิปญญา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โยวกา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงแพรวา นนทภา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เวียงนนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กหญิงวรินดา ปาทาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กหญิงสาวิตรี อัญญโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายกฤษณะ ศรีบุศย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กชายณัฐนันท์ บัวผัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยหลุบเลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายธนากร สุภารี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายพรรษา ศิริบรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายภัทรกร วงศ์สมศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายวรรณชาติ วารีหลัง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายวินัย กันยาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายวุทธชัย ไชยคาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กชายสุวัจน์ ตรีเหรา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กชายอนุชา ไชยสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีคำมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กชายเอกภพ ทิพย์สุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงจุฬาไล วงศ์อนุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงชไมพร เศษเทียน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงนฤมน สุวรรณวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงปนัดดา สำโรงแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงวิราวรรณ สูงสันเขต

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงศุภัสสร ทิพย์สุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ขำคมเขตต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กชายพิทยา สุไชยสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลือลาภ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หารอุดร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ไพรจันดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงไพลิน อบภิรมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงภาสินี สุมังคะเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จำปาเปา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงสุพรรณิษา มาตย์หลุบเลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงอนุสรา ณ ร้อยเอ็ด

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายชัยนันท์ สุวรรณศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายดนัย แก่นนาคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กชายนภสินธุ์ ชะดาเม็ก

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กชายพงศพัฒน์ ฟองเสียง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ สรภูมิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายสุริยา นริสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สนองฝน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กหญิงชุติมา เสียงใหญ่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงพรกนก โพธิชาราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กหญิงภิรญาณ์ รูปคม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงปนัดดา พร้อมจะบก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กหญิงมัณฑนา สายทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงสุนิตา อังกาบ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

กะตะรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายศิริชัย สุระพินิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๘ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กชายอนุชา แก้วรังศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ พลตือ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงบัณทิตา เยาวภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายกฤตานนท์ น้อยหมอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายกัมปนาท เวฬุพล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายจตุรวิชญ์ อรุณโณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายศรัณยู นนทภา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กชายอภินันท์ มียิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงชลธิชา กะตะศิลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงภาวิณี จันทภูมิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายคมสันต์ ผลบุญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กชายชินวัตร จงเทพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ คำนวน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายวัลลภ สายุทธ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงกฤติยาณี นิตุธร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กหญิงเครือวัลย์ นันโท

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กหญิงชฎาพร โพธิโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงเนตรนาภา นนทะภา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงวนิดา บวรโมทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงวิชุดา เสกกล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงสุมาลี ภูเขาใหญ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กชายจักนรินทร์ สายหงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายณัฐิวุฒิ สมโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กชายนนทกร สุขสมร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๔
นายพิริยะ ชิงชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ ปญญาทรงรุจิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายรุจธิโรจน์ อันทะชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กชายวสันต์ ประชานัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กชายสหรัฐ เพ็งปอภาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายอัครเดช ยุบลชู

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงชไมพร นาคเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กหญิงนุชจรี เทียงผดุง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กหญิงปทมาวรรณ แผลงฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กหญิงอภิญญา แผลงฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ลือชัยราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑๙ / ๒๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กชายพีระพัฒน์ นนทะภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กชายศักดา ปงโอฬารภาวกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สินทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กชายอิทธิพล สุวรรณศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงจันจิรา กันยานุช

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงมณีเนตร ราชแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กชายคุนัญญา อินทธรรมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ คงเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายธนรัฐ อันทะชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กชายปริญญารัก รัตนสวนจิก

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กชายพิจิตร พลหาญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายภีรภัทร สมานมิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายภูธเนศ สารพล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายอนุชา สีบุปผา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กหญิงวรรณิศา แมนสถิตย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กหญิงศศิธร เวียงนนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายดัสกร ยางนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กชายพีรวัฒน์ วิชพล

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กชายภาสกร บัวสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กชายหัสธชาติ สุมาลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงกัลยา สุกใส

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กหญิงธนิตตา มะโนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กหญิงวงเดือน แช่มโนนลาว

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ สร้อยสำโรง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงเสาวนีย์ ตรีกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายจีระพัฒน์ นนทะภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายญาณพล รินทะไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กหญิงอริษา ตรีเหรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กหญิงอารียา สุทธิประภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กหญิงพินทอง นิตุธร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กหญิงพรรลดา ศิริบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๘๙
นายขจรเกียรติ ภูมิสมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๐ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๐
นายชณารัญช์ ชืนตา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๑
นายวราวุธ วิระษร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงธิดา เปลีอยหนองแข้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๓
นางสาวสุมินตรา บุญวิเศษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๔
นางสาวอรัญญา แก้วสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๕
นางสาวอัฉราภรณ์ ทิงโคตร

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๖
นายกิตติศักดิ

์

ทศรักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงปนัดฐา จันทะคัด

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กหญิงขวัญสิริ เปลือยหนองแข้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงธีรนุช เวียงนนท์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๐
นางสาวภัสดาพร ยศเต่า

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงวรินทร คำภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงอริชา ดอนชะเอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๓
นางสาววิยะดา สำโรงแสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๔
นายสวิตต์ พุฒซ้อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายฉัตรชัย สังฆทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๖
นายพร้อมพนัส สมานมิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๗
นายมหลาภ เมืองแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๘
นายเกียรติศักดิ

์

เสนาวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๐๙
นายวัชชิระพล วงเวียน

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๐
นายปริวัตร์ กุตรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๑
นายปรัชญา กันหาวัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๒
นายชลชาติ ทิพย์มะณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๓
นายธิวากร เฉยกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๔
นายปองภพ ชุมพล

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๕
นายวรวัฒน์ เชาว์ไว

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๖
นางสาวดรุณี นนทะภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๗
นางสาวพุทธชาด เรืองวิชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๘
นางสาววรรณพร วาวรรณี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๑๙
นางสาวศิตาวรัชญ์ เศรษฐวิบูลย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๐
นายณัฐดนัย ชาวประไม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๑
นายวรชาติ ปุริตัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๒
นางสาวรัญชนา อัญญโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๓
นางสาวสุจิตรา รัฐวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๔
นายกฤษฎา เมาะราษี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๑ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๕
นายณัฐชัย สูงสันเขต

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๖
นายนลธวัช นุริตมนต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๗
นายพิเชษฐ์ ไชยปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๘
นายภาณุพงศ์ บรรดร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๒๙
นางสาวสุพัตรา ปทมะแก่นทราย

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๐
นางสาวกรพิณ ศิริมาลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๑
นายธนณัฐ คณาเสน

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๒
นายธีรวุธ สังฆะทิพย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๓
นายนัฐพล เชือดี

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๔
นายวรรณรัตน์ วงศรีสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๕
นายเอกราช ผลพูน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๖
นางสาวจิตติมา ฤทธิแผลง

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๗
นางสาวปาริชาติ อาจจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๘
นายจิระพงษ์ ไกยสวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๓๙
นายอภิสิทธิ

์

การสำเนียง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๐
นางสาวเกษรา วิชพล

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๑
นางสาวทัศนีวรรณ ภานุสนธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๒
นางสาวมะปราง บัวพิมพ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๓
นางสาวอัญชริการ์ ทิพย์มะณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๔
นายวุฒิกร มูลเกต

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๕
นางสาวเกวลิน วินทะชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๖
นายชานนท์ เอกบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๗
นายอัมรินทร์ ภูมิดรขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๘
นายธนวัฒน์ พิมรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๔๙
นายวรินทร เกษอุบล

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๐
นางสาวกุลศิริ สังฆทิพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๑
นายธีระวิทย์ ชัยสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๒
นายต่อพงษ์ สุทธิสาร

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๓
นางสาวพิยดา เพ็งปอพาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๔
นางสาวสุพรรษา นาวัลย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กชายกฤษฎา เหมลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุทธจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กชายณัฐภูมิ วงชารี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กชายตะวัน ประกอบแสน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กชายธนพล ก้านศรีรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๒ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายพงศธร เตียนไธสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายภูวเดช คำบรรจง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายรพีพัฒน์ โพธิกะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายสิริภูมิ สงวนศิลป

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายอรรถพล มีจินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กหญิงฐิติดาภา มะลัยแสน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงณัฐชา สุขพิพัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงณัฎฐกันย์ วริศวโรดม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงชนิกานต์ สมศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงเนตรดารา คำลีมัด

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงปณิดา ระวาดเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กหญิงปริญญา ปญญัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กหญิงมัจฉา ปญญาศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงวิลัยพร มะยุโรวาท

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กชายนิติกร ชมภูพิษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กชายนรรัตน

ศุภลักษณศึกษากร ๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายนันทวัฒน์ วิรินไพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงชลลัดดา ชารีผาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กชายธีรชัย จิตมานะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กชายรัชต วินทะไชย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายรพีภัทร พามนตรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายวริศ นามษร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กชายวันเฉลิม มะธิปไข

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กชายสิทธิชัย จำปาบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กชายอภิสร ถวิลรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กชายอักขราทร พรมเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงกฤตติกา วาติมุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงกุลภรณ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ โพธิชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กหญิงขนิษฐา ตันสิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีด้วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงพรประภา อรัญศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กหญิงเมริษา รินสาธร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๓
นายอดิเทพ อาทิตย์ตัง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๔
นายนที ไสววรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๓ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๕
นายนัฐพล ลีโคกกลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๖
นายพลวัฒน์ วรรณุรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๗
นายธานินทร์ อาริภู

๑๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๘
นายทวีศักดิ

์

แสงมาลัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๗๙๙
นางสาวจันจิรา จินดาพงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๐
นางสาวปณิดา วิลาจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๑
นางสาวปยะธิดา เสาทน

๐๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๒
นางสาวพรพิมล จันละคร

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๓
นางสาววรัมพร เศษวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๔
นางสาวสุนัทดา โยวบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๕
นางสาวอิศราภรณ์ โนรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๖
นางสาวมินตรา ช่างชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๗
นางสาวณัฏฐริกา วิเศษวิสัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๘
นางสาวอลิสรา เวชกามา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๐๙
นางสาวภัทรนิษฐ์ สินธุไพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๐
นางสาวณันทิชา วงษ์หงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๑
นางสาวดวงเนตร เสาทน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๒
นางสาวรัชฎาภรณ์ รสธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๓
นางสาวรัติญากร สรภูมิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๔
นางสาวอรปวีณา ทำนานอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๕
นางสาวอริศรา ส่อยสีแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๖
นางสาวสุภาวดี พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๗
นางสาววิภาพร โฉ่พลกรัง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๘
นางสาวภัทราพร จตุเทน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๑๙
นางสาววิชชุลดา สาวิสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๐
นางสาวสุพรรษา ตู้สกาศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๑
นางสาวอรอนงค์ สวนหนองแวง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๒
นางสาวอินทุอร จำรองเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๓
นายจตุพร คำโนนงิว

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๔
นายวีรพงศ์ จันทคาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๕
นายศรนรินทร์ พันศิลา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๖
นายพีรณัฐ ภูสดแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๗
นายวุฒินัน วรรณพยัญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๘
นางสาวคันธรส ชินเพ็ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๒๙
นางสาวนิสาชล ปลังกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๔ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๐
นางสาวชลิดา จันทร์กันยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๑
นางสาวฐิติยา พรรณขาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๒
นางสาวธนาภร รัตสวนจิก

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๓
นางสาวนภาพร โพธิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๔
นางสาวพิมพิกา ศักดิศรีตระกูล

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๕
นายวัชระ จันทรประทักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๖
นายฐิฏิวัสส์ พุฒิธรสุวัณณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๗
นายนันท์ทัต เสาสมภพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๘
นายจักรภัทร แก้วขอนแก่น

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๓๙
นายชัชพิสิฐ ประชาโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๐ นางสาวกฤษติลักษณ์ พฤฒามาตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๑
นางสาวกานต์ชนก สัตราศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๒
นางสาวจงรัก รินสาธร

๐๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๓
นางสาวชนิดา ถินวิชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๔
นางสาวชวัลรัตน์ มะยุโรวาท

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๕
นางสาวธัญญารัตน์ พฤฒามาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๖
นางสาวนฤมล ยอยโพธิสัย

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๗
นางสาวนรินทร์ธร คันยุไร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๘
นางสาวประกายแก้ว พรมโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๔๙
นางสาวประภาสิริ การประกอบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๐
นางสาววิรันดา จันทรประทักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๑
นางสาวณัฏฐ์ชญา ทองนรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๒
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรประทักษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๓
นางสาวจารุวรรณ เขตประทุม

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๔
นางสาวนภัส คงเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๕
นางสาวอมลวรรณ พิมพ์สุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

สระทอง  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายนนทิเทพ ฮงประยูร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กชายเทิดพงษ์ สาหินกอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กชายจันทรักษ์ ชินคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายนิวัฒน์ อัคบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลีดอกไม้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กชายวีระพล หว่างแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายษมา อำโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๓
นายเกรียงไกร ประดับนำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายสหณัฐ ศรีระวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๕ / ๒๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายภูฉาย ศรีจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายพงศกร ศรีจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุภาพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ดวงปฏิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงหยกนภา พะโยธร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงนุจรี อุทะสี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงวิชญา จงเทพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชะรินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงจันทร์สุดา ศรีอัฒชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วแฝด

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงทิพพาณี หงษ์ศรีเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงแก้วตา ใคร่นุ่นภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงอาริษา คำแสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กชายอัครเดช ขันธจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายวิโรจน์ มาโยธา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายดนัย สีวอ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

เวชสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

หงษ์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงรุจิรา สว่างวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กหญิงกาญจนา นาเมืองรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงวรนุช อินทร์ลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงหนสาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงนันทิวา แสงหัวช้าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล บุ้งทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาศเหลือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงอภัณตรี คำแย้ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงอุไรพร สาหินกอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ เปลียนสร้าง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กชายวงศธร สว่างวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายปยพัทธ์ ขิงขุนทด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายทรงวุฒิ จันทะคะมุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายธนกร เวชสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กชายเฉลิมชัย มะณีนิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๖ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงนิตยา มาโยธา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงจิตตินันท์ จันลาศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงวรรณิภา สายยางห้า

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงปวีณา มาโยธา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สมดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงภัชรา อ่อนสองชัน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงภาลุรีย์ เข็มจตุรัส

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงพิยดา โพธิบุบผา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ สัมภาลี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายกฤตนันต์ ศรีชนะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ ยังมาก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๒ เด็กชายปราชญ์เปรือง

่

ปากวิเศษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กชายแสงเทียน อุทะสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กชายชานุชาติ จันทร์สว่าง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงปรียานุช อินทร์ลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กหญิงมุธิตา ทองทศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงภัทราวดี มาโยธา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กหญิงเบญจมาศ มาโยธา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๑๙
เด็กหญิงจารุภา สว่างวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทุมกองแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กหญิงอรวรรณ คุ้มเจริญถาวร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงอรวี ศรีด่านจาก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กชายอนุวัต ศรีอัฒชา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๔
เด็กชายเทวา จงเทพ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายนันธวุฒิ ศรีจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายนัฐพงษ์ มาโยธา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โพธิสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายภัทรพล ดวงปฏิ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กหญิงอภิชญา หอกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงศิริณภา คงอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๑
เด็กหญิงกุลลัดดา มาโยธา

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๒
เด็กหญิงคัดนัมพร อุปถานา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กหญิงฐิดาภา เสนารัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กหญิงธนันชนก สุระขันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๗ / ๒๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงวาสนา ปากวิเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงสาวิตรี แก่นทอง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงพรถวิล ศรีจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์สอน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูมิรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ สุวรรณโชติ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงอรทัย สินชัย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กหญิงธัญมน นากุมา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กหญิงชาลิสา รักประชา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พะโยธร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงจิรภิญญา สว่างวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงทิพย์เกษร เชาชาญ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ธาตุอัมพวัน  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กชายอนันธศักดิ

์

ศรีวรมย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กชายชัยมงคล บุตะพิมพ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ วงษ์คำแสน

๑๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงนันทิยา พิมพ์กินรี

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กหญิงโสภาพิศ ยอดยีน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กหญิงกุลนิดา ธรรมจันท

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กหญิงธัญชนก มณีกัลย์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทรหาร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กหญิงวรรณิพา สว่างวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กหญิงสุนิษา โชติชัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๗ เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์

แก้วใส
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กชายวรเมธ สมีดี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กหญิงพนิตา ก้อนสีลา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงสุภาพร หวายเครือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงอนัญพร เฉียบแหลม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ แก้วสุด

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา ทองเฟอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงธัญสุดา เจียงคง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายกิตติพันธ์ พฤกษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองฮู๋

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กชายธิเบต ยศธแสน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กชายปฏิภาณ ตุลากัลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายธนนชัย นันตบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๘ / ๒๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายอานัส ไกยยะวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กหญิงธัญชนก สระอุบล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กหญิงนลิน มะโรงมืด

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงปญาภรณ์ บูรณะกิติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงจิรายุ แก้วคำลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์คำแสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วศรีลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงอรุณมาศ มงคลแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วรังษี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กชายบุญพิทักษ์ วิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงราตรี ราชรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงพรพิมล คำรัง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

โพธิศรีทอง

์

 

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายฐิติกร บูรณะกิติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ ณะเส

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายธนากร ปฏิโชติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กชายกฤษณะ รัศมีสุกใส

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงบุญนำ บูรณะกิติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงอภิญญา สารบุญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กหญิงเขมิกา พรมโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลอยพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายจักรพันธ์ พุทธจันทร์ฉาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายณรงค์ ศรีจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กชายถิรายุ ภูมิฐาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กชายศุภกร ศรีชนะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กชายพลธเนตร วงเวียน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายเกษม บุตชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายสุนันท์ ศรีสามารถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กหญิงวรรณนิสา สุขยา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กหญิงจิราวณี ชมบุญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กหญิงอโรชา อุ้มญาติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กหญิงชบาไพร ภักดีโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงพรวิลัย พลีใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงบุษบา โพธิบุบผา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๓ เด็กหญิงแพนนารัตน์ เวชสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายภูวดล พิมพ์บูลย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๙ / ๒๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายจักรชัย จิตรพรมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายวีรยุทธ ศรีละคร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายภักดี ชายวิเศษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายสนธยา อ่อนพุทธา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายอินธา แก้วศรีโท

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายธวัชชัย ชืนตา

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงเสาวณีย์ บูรณะกิติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กหญิงดารุณี กมลช่วง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมพ์เสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายวรวุฒิ องอาจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายถาวร มาโยธา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายนัฐพล กาญจนสุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายนุติพงษ์ บูรณะกิติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายเด่นชัย ทานะเวช

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายเจษฎาพร มาโยธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายธิวากร สวัสดิผล

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

บูรณะกิติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ทองโสม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงรัตติมาพร มาโยธา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงศรินทร เมฆแสงนิล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงปยนุช ไกยวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงพรธิดา พลเยียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงเนตรนภา อินประจง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยยนต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รอ ๔๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กหญิงเกษมณี ปะนาทัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฟา หนองฟา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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