
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕,๒๙๘ คน ขาดสอบ ๒,๒๙๔ คน คงสอบ ๓,๐๐๔ คน สอบได้ ๑,๖๘๓ คน สอบตก ๑,๓๒๑ คน (๕๖.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายกิตติศักดิ

์

เหล่าเกิมหุ่ง

้

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายเจริญชัย คำสมศรี

๐๙/๐๑/๒๕๓๑

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายชัชวาลย์ โคตรทิพย์

๐๖/๐๘/๒๕๒๖

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นายณัฐวุฒิ พงษ์ไพร

๒๓/๐๘/๒๕๓๘

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายธนากร อามาตมนตรี

๒๑/๐๕/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายธีระยุทธ์ กาสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นายประเสริฐ ขำจิตร์

๑๘/๐๓/๒๕๑๗

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นายวินัย โทแสง

๒๕/๐๘/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายสมบูรณ์ หล้าโพนทัน

๒๖/๐๖/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายสิทธิชัย วันละ

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายสุทัศน์ คำประเวน์

๒๔/๐๖/๒๕๒๘

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายอภิพล แซ่โง้ว

๑๒/๐๒/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายอุดมศักดิ

์

ชาวสวน
๐๔/๐๙/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นางมณีรัตน์ ปาโส

๒๓/๐๘/๒๕๑๓

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นางอารีย์ ศรีธรรมมา

๒๘/๐๕/๒๕๐๗

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายปรเมศวร์ มะโนมัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิศรีขาม

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ถาวร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญประสพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นางปรินดา เกตุมาชม

๒๐/๐๑/๒๕๒๑

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวณิชนันทน์ ชืนชม

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐเกียรติ เครือแก่นแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายธนากร แสนหล้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายปุณณภพ วิเศษปสสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายพงศธร พันธุ์หนองบัว

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายภัทรพล ไกรกิจราษฏร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายสันติภาพ คัทจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายอนุชา ศรีภักดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายอนุชิต มีภูคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายอัครเดช พัฒอำพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงกัลยาณี สัตนาโค

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงเจนจิรา ชมภูบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงชลิตา ภิรมพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงบุณยนุช อินทแพทย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงพุธิดา เตชะเลิศมงคล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงภันทิลา จันทะวัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงเมธิณี จตุเทน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ยิงกำแหง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุพร เกษมสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงอรณิชา จิตแสวง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายณัฐพล ธรรมชัยภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายภัทรนิษฐ์ ปองเขต

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายอนุสรณ์ นิรุตมนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงจันจิรา ขนานแข็ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจัสมินทร์ ยามโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญสะอาด

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพัชรี แสนหล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงเมษา แสนคำแมน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวิโนทัย ทัดทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุชาดา ปะวะโก

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงปยธิดา จันทร์ภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงพรไพลิน เพ็งพิพาทย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงมัณฑนา กมลาไสย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา สังฆมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงภัทรธิดา สุวิมลชัยกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงจรรยาพร คำกอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นางสาวพิมพิษร ตาลทรัพย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวนันทนา มีเงิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นายรุ่งศักดิ

์

สิงห์วิสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นายจักรกฤษ หันนำเทียง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นายฤทธิชัย สุริยชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นายธวัชชัย อนันตภูมิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นายอานนท์ หนูตอ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายวรวัฒน์ ตาลทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายหัสดีห์ ฐานบำรุง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายทรงยศ ทิพย์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเยียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๘ เด็กชายเทพประสิทธิ

์

พิมพ์นนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายอนันดา ตาลพรศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายสุกฤตา ดวงกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายณัฐพล การิโส

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายภูริณ์ สมานิตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายสุรพล พิลารักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายจิรายุทธ ตาลประไพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายอนุกูล ไพเราะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายชวัลกร พิมพรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงเกษรินทร์ นาสินสร้อย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงประภาพร เกตุไสย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตาลทรัพย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงดาราวัน แวงน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงนนทณัฐดา กุลบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ตาลพรศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงแพรวณภา มงคลวัตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุนิษา สีชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พงษ์ไธสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผ่องใส

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุพรรณี เถาวัลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุธาศิณี ช่างภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงสายใจ เกตุไสย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ตะระทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอรทัย ตาลสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุพัตรา โยธาฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชวัลนุช พิมพรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร ตาลสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงนันฑวรรณ สีคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตัง

้

๐๒/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวเอืองไพร

้

กมล
๒๐/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวเอมอร คำแหงพล

๐๗/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๑
นางณัฐธินี มิงมิตรมี

่

๐๘/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๒
นายฉลอง อ่อนพุทธา

๐๖/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางยุวดี ศิริเม็งราช

๐๔/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางฐัติมา อ่อนประทุม

๐๙/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นายเข็มชาติ ไค่นุ่นสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นายชัด ศรีอ้วน

๑๘/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวพรรษชล บุญมี

๑๗/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๘
นายจักรพงษ์ ทองเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๐๙
นายสุเมค ไชยดำ

๑๔/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวดวงฤทัย จันทร์ท่าม่วง

๒๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๑
นายประจักษ์ เยาวพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๒
นางสาวรัตนา วงศ์ภูงา

๐๖/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๓
นายจีระพัฒน์ บุตรพรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๔
นายณัฐพล ปยะมาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๕
นายปฏิภาณ พึงสุข

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นายวรวุฒิ ศรีวาท

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นายอิทธิพล ดีนาแซง

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวกัญญา กาษรเส

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวนุชจรี แห้วศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวพิศมัย สมดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวหอมหวน พนาศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวอัญชลิกา อาจศัตรู

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นางสาวอุไรวรรณ คำทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายกฤษฎา วัฒนาพูน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สุ่มมาตย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายธนาธร สรรพวุธ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายธีระวัฒน์ กุลมอญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงปรอยภิรุณ ขัตติยะมาตร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไชยบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายเตชพัฒน์ ผึงนอก

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายกฤษดา ติยะเมธา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

หันวิสัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรรณขาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงมัลลิกา วรรณสุทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงรัฐกานต์ วิชระโภชน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ธรรมมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงอรุณรัศมี สงคราม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวปนัดดา วินทะไชย

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุวิมล สวนะปรีดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ภู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงอรัญญา แน่นอุดร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายโยธิน ภูแลศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๓
นางสาวณัฐธิดา มณีแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวนำทิพย์ สกุลน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวปยะดา ไกยสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงปทุมวดี สุวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๗
นางอสมญา  ชิมชม

๒๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ วินทะไชย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธงชัย สิงหาศร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายภูริพัฒน์ พูนวิเชียร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดิเรกพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงดวงตา จอมคำสิงห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายทินกร เชาว์จอหอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายภัทรพงศ์ ฮ้อยบุญศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายวิบูลย์ จอมคำสิงห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายวงศกร จอมคำสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายวายุ วินทะไชย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

จอมคำสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายศิวะเกสิน สวนงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงศิรินธร สรรพอาสา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๒
นายดำรงค์ อุดมประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวยุพาวดี ศรีกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๔
นายกิตติศักดิ

์

ทองจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๕
นางสาวพรพรรณ วรศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาวสิริพร ลุนสอน

๑๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๗
นางสาวนิภาภรณ์ เขียวสนาม

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๘
นายกรวิทย์ จำปาทิพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวศจี ชารีผาบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวสุมลทิพย์ ช่างถม

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๑
นายอธิวัตร หิมพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นายศักสิทธิ

์

ดาราษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายกฤชดา วิเศษวงษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงจริยา พิเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายธวัชชัย โทนหงศ์สา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงธิดาพร เครือจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดาษ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราตะวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงพัชรี เชยกะรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายวรวุฒ ลาภจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายสหรัฐ สีขาว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงอรสา ปานะโปย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายกฤษฏา ใจสำคัญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงชฎารัตน์ มงคลชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ อ่างศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญเลิศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายรวิช บุญคูบอน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงวริตา ศรีนวนจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ วิระขันคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอัมรินทร์ กวยทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายเจษฏายุทธ ชมทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธนชัย เครือจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงนิดาวรรณ แท่นทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงปฐมาวดี ทวีนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงพฤษสุดา ขนันไพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทับชาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ไชยศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา วดาพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงอภัสรา พรหมรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายจิรายุทธ สารางคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

วิเศษจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายพงศกร โคตรแสงอ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวิศิษฐ์ วงษ์สนิท

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายศรายุทธ อุดทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายรวิชญ์ อาจสุโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวงแหวน พันตาแสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ บังแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายวราวุฒิ กองทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงศิรินทรา หลงภูงา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายศุภลักษณ์ รุ่งเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีกู่กา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายอดิศร แสงสร้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงอริสา สุขสนิท

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงเกษราวดี ปนพิมาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงแพรวพิไร สีลำดวน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ กระจวบสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงนริศรา อินพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวัชรีพร เวฬุวนารักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ หนูเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงศิริวิภา พิมพ์ศร

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุทธิดา บุญหนุน

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายแสงสุรีย์ ศรีสังข์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงแอนนา บูชาธรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายธนพล เขมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงครังใหญ่

่

วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายธีรเดช หงส์บัวภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายอัฐพล กวยทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงนิรุชา ทองสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงรุ่งนภา คำบุญมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงนันทิญากร บัวเผือก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงปยฉัตร เปลียนสาร

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงนัฐทราพร มีวิธี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงศศิธร บัวบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงไพรินทร์ ผุยหัวโทน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาววรรณพร สุทธิสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสาวิตรี โต่นวุธ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงอาทิตยาพร แพนสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายจิรายุ กุมผัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายทัตพงษ์ เสียงเสนาะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ แสนสมบัติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายนวพล ช่างถม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายวิมุตติ วงษารี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายวุฒิชัย ธรรมโหร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายสุทธิราช ช่างกลึง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายสุวิทย์ มาสมบูรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ก้านจักร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงโชติรส พิมพ์ศร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายวรวุฒิ สุขสบาย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงจุฑาพร นามจันทร์ดา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายราชิต พลโยราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงชนิตา สหุนันต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงปรียรัตน์ โพธิภักดี

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดโพนสะอาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาววิภาดา สอนสุด

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ วัดสังข์ทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวรันดร์ณิการ์ บุญชาย

๑๖/๐๔/๒๕๓๓

วัดสังข์ทอง วัดสังข์ทอง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๔
นายวรวุฒิ แสนเสนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายปรีชา ถาบุรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายวรเดช โพโสภา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายศราวุฒิ สุดหลักทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงกุลธิดา แก้วนำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยติกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงวนิดา พลไชย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงอนัตตา ชาหว้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล วัดอุ่มเม่า  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มเหล่ายูง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายชัยยุทธ เหล่ามา

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายณัฐฐิวัฒน์ แดงศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายธีระวุฒิ บุตตะชิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายพงษ์เพชร นาพิมพ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายยุทธนา โคตรมณี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายวรากรณ์ หงษ์ทะนี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายวัชรพล เหมือนศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายศรัสตรา พฤกษชาติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุภาพร มณีแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงอรัญญา สังฆมาตย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายกฤษณะ สาตรา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายธีรวัต รัดสี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายสุจินดา หอมเนียม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายเอกวิทย์ มารยาท

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงเกษวดี สัปเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ คุ้มเหล่ายูง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงชฎาพร ราชพลแสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงชลธิชา มานะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงณิชา ปราบศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงบัวสาย พลหนองหลวง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๓ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
ศรีกลับ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงพรชนก วงค์ประเทศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงพิชญา พุฒหอม

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงฟาติมา พิมพ์โคตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงรัตติกาล ปาปะขำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงวัชรี หอมหวล

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงวัชรียา หอมหวล

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงวิภา กองคุ้ม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๑
นางสาววิภาดา สิทธิลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุวรรณา แก้วสังข์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอภัสรา หลวงลา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอัญมณี คุ้มเหล่ายูง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๕
นายประวิทย์ อุทาหรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๖
นายภูชิชย์ เครือจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๗
นายมงคล สระนำอ้อม

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๘
นายยศภัทร ไชยพิมพา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๒๙๙
นายสถาพร จังจิต

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นายอนันทพร สุขแสวง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวจีรวรรณ ฤทธิจันดี

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวชุติมา ไชยพิมพ์พา

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวยุวธิดา สุรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาววรรณนา ธาระวัตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นางสาวสรินณา หงษ์ทะนี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นายกฤษณะ อรัญโสด

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นายนนทกร ภักดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นายพงษ์ศักดิ

์

แก้วพันธุ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นายวัชรพล แพงวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นายสหรัฐ แปวประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวน้องใหม่ ยาชมภู

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๒
นางสาวประภาศิริ อ่อนแสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๓
นางสาวภัคจิราภรณ์ กุมผัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๔
นางสาวมณีรัตน์ สีระวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวอริสา พันธ์เชือ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๖
นางสาวโอชา พันธุ์ยุลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาวกรกนก จิตติยพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๘ นางสาวลักษณ์วรินทร์
เจริญพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาวสุจิตตรา สมพินิจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๐
นางสาวอรญา ไชยงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๑
นางสาวอรนุช สอนจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๒
นายชาคริตาร์ กำลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๓
นายสหรัถ ฉลากกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๔
นายอนันตชัย ทะริยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๕
นางสาวภัชริดา หงษ์ทะนี

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวยุภาพร สมอเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๗
นายศรัทธาวุฒ แกล้วกล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาววราภรณ์ คำพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ วัดบ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงพรฤดี ค่ายหนองสรวง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุภาพร หาสนาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอนิตศรา ค่ายหนองสรวง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงกันตนา เพ็งสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงชุติมา สีทะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงนิภาพรรณ ยอดประทุม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงพลอยพิณ อุลหัสสา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงรุ่งนภา บัวลอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายสัญธนะ สีแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเพียงฤทัย สีสินธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ จรรยาศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายกิตติโชติ โสนโชติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายชานน ทองพูลดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงธิญาดา เคนท้าว

๒๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงพันภสา อิณลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายภาคภูมิ ทำนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายมงคล สุดสูง

๑๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายมนตรี สีสมบา

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาดบัวขาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุวิมล อรัญถิตย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายอำนาจ ทองเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวยุพิน ยอดประทุม

๐๓/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๑
นางสาวเตือนใจ อินทร์ศรีเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวประสงค์ คำสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๓
นางสาวเหลา สุภาสาร

๐๖/๐๑/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายครรชิตพล โยธาจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงจิรัญญา ภูเขาใหญ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายณัฐกมล มหาวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐพงษ์ จำปาคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายธนากร เวียงคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงบัณฑิตา อำไพ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงบุษรินทร์ บุญวิทย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายปกรณ์ กุหลาบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ไกรวงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงปรานปรีญา นามหาไชย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายรัฐภูมิ พะโส

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงวนาภรณ์ โลแพทย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงศศิกานต์ โสดานา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงหยดเทียน โยธาจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา หาสนาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายไชยวัฒน์ แสงน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขสำราญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐนิชา โคตุราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงพรนิภา จำปาคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายยุทธพล ท่าสิมมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงวารุณี พรมแพน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายวิทยา จันใด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงกรพินธ์ ก้านจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงชนิดา มีตน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงชนิดาพร โยธาจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายณรงค์ เอียมเวียง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐมน เวียงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายธนากร หาญศึก

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายธีรพงษ์ ทองคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำวงษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายยงยุทธ สีเสน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงวรนุช กุลวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายวัชรินทร์ ศรีทะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายวิทยา โยธาจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สาโยธา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ วงษ์จำปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์ ชิดลม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายศุภชัย คูเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายศุภชัย เดือนขาว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงสิริวิมล เบ้าทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีมาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุภาวดี โมสืบแสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงเณศรา คำดำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงกฤติยารัตน์ วงษ์จำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายณรงค์ธณพร โยธาจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายเศรษฐวุฒิ โยธาจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิโสภา

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายภูวดล พลมะศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เผ่าเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงกนกพร ยอดยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงกัณฑิมา พรมสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงฐิติณัชชา ลาดแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงนันทิดา ปนสันเทียะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายนวดล ล้านคำทูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายรุ่งทิวา เศษลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายศรายุทธ ศิริบุตรวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกชกร สีลุน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา อนุสัตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกัลยากร แก้วโคกกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงชลธิชา บุตะกาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีไชยโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงผกามาศ พรมผุย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงโศรดา มัจฉา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยสำราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงอารียา ใจอุ่น

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงกิงกาญน์

่

มีวิธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงทิพย์ธิดา อุทัยเลียง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิธร วันทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายมานะ จันทะเสน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณธาดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายกรณ์ดนัย หาสีงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายกฤษณะ นงนวล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุภักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มันคง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงขนิษฐา เฉวียงหงส์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายคมสันต์ กรมขันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา กล่อนศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายจิรทีปต์ บุญเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ น้อยคำลือ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายชานนท์ ชำนาญกลาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุไชย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพกรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายธนากร นรชาญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายบริพัตร์ จงจิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เพลินไพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงบุณยาพร จันทร์ร้อยเอ็ด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปทุมทิพย์ สีนวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงปริชมน สุริย์ทำนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงปาริชาต วิพัตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงปยภรณ์ ฤทธิบาล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงผารดา ชิณภาค

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายพงศกรณ์ พิมพ์โมรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงพรพิมล แสงหัวช้าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงพรรวษา แก้วศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงพราวฝน สืบเมืองซ้าย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงพลาธิป ไชยเพชร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายภัทรดนัย มะลาศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงภารดี บุญสีทุม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายภูริ อรัญภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงละอองดาว วรรณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงลีลาวดี อรรคใต้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายวันชนะ พลเวียง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายวิภพ ทานะขันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายวุฒิภัทร ตรีสอน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงย้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงอชิรญา สิงหดิลก

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงกิงดาว

่

จันมะโน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ด่านวันดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ บุตรสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายธาดากร ภูดวงเดือน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายธีระยุทธ จันที

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายนรชน แสนตอ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงนฤภร บุตรสอน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงนำฝน จันที

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายปรินทร ศรีมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ ดวนพล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงพัชดาภรณ์ พิบูลย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพิทักษ์พล แสงภารา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงวรวรรณา ภู่สิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ อรรคสอน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุมิตรา ชารีวัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายอภิชาติ เทือกสาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายเทิดพิทักษ์ สีหานาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา สีหานาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกุลขนิฐ บุตรชน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุริย์ทำนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยปญหา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เดชรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายนฤบดี จันทะโยทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายบริบูลย์ โพธิสาร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงบุญฑริกา สรสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงบุษบา เนตวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิสาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายปวริศ จันทะสิงห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายพงศ์พล เอียมอุดม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงพรชิตา แสงภารา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ บริรักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงภิคิดสรา อ้นศรีวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงภูริชญา พืชสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงมณทิชา บุตรชน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายยงยุทธ สมดวงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงรัตนาพร เหล่านำใส

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนสมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ไกรเนตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายวงศกร อ่อนตานา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงวรนุช บุตราช

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงวรรณิสา สามพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิสุดา สมุทรศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงศิวิดา นาเหนือ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงศุภณิชา โพธิสาร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสศิมาภรณ์ จุดมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงสุธิดา อินทะไชย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอภิชาติ สียาคะบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายอลงกรณ์ สุดเดือน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงอารียา แสงหัวช้าง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายเอกมล แสงสะอาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงกฤษติกา ประกิจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงจิดาภา แสนตอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงจิตรทิวา อันทับ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ โคกหงส์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายทรงพล ปกปอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายธนพล ตอเสนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงธมลวรรณ แสนตอ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตไทย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พันธ์เชือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงพัชราภา สามพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพิยะดา พละหงส์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงศิขรินดา ทองไสล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงอรทิมา สิงห์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ ประพนธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายเกษมสันต์ ปาจิตตี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกันต์กมล เหมือนเอียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายจิราวุฒิ จูหมืนไวย์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงจุฬาวรรณ จันสีระมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงชญาดา โพธิสาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงชนกวนันท์ จิตไทย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายชาติชาย จำปาจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงญาณภัทร ภูทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงฐิตาพร ขยันชม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แน่นอุดร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายนันทพงศ์ คุ้มบุดดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงประวิศา แซ่อ้วง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพริมา ใสงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายพิชุตม์ จันทร์ฝาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายวิทวัส อาษาธง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงศิริวิมล อุ่นประชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอลิสา ลาดคูบอน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายอัษฏางค์ แพงคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายเกรียงกานต์ มงคลศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สามารถ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงพจมาน ภูวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายชยพล จันทะโสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๖
นางพิกุล ปาโส

๑๐/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๗
นายคำจันทร์ วรรณสิงห์

๒๐/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงลักษิกา ลุนาบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงชลธิชา ทาสิมมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงช่อนภา เดชะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงนราพร โพธิสาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงนริศรา ศรีลาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงปานระพี กองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายชาญชัย บุญชาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายทศพร นาคำภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพงศกร หนองสูง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ศศรชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงจันจิรา คำเล็ก

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงวัชริษา วงค์อินตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายจักรี เฉนียง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายเจษฎา เสมียนรัมย์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายไพศาล โลเกต

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายมงคล พงษ์ษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายรติพงษ์ ตาชือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ เนาวมาตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงจารุกัญญ์ แสนมาตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงจีรนันท์ สิทธิไพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงนิภาพร เสริมแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงดวงฤดี วงษ์คำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
วงษ์อินตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุนิสา พราหมณีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดโคกมอน วัดโคกมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงจันทกานต์ ขาวสมบูรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงณิชกมล ทำนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงไพรินทร์ สนธิดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงนริสรา นันทวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงยลดา มิตรขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายสุทธิภัทร กาวินำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงปรียาพัชร แดงแย้ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิมนดา วงศ์อินตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงวัจจรี เพิมพูน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงณัฐชริฎาพร วงศ์อินตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงนุชจรี พูลมงคล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงวาสนา สวยงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๔๙
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รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายธีรยุทธ วงศ์อินตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายพลวัฒน์ ผาภูมิ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องคำ วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาวอรพรรณ หาญอาษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา วัดดอนแคน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงศิรินทร์ยา โวอ่อนศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดบ้านสวนมอน วัดบ้านสวนมอน  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๘๙
นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนเฉวียง

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นายณัฐวุฒิ สีดาช่วย

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๑
นายวุฒิชัย กิมภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๒
นางสาวแคทลิยา รัตนาแพง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงอารียา หนองสิมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายกิตติพงษ์ หงษ์สอ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ พันมหา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายจิรายุ ไม้แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายศรายุทธ ศรีจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐพร แสนคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงสิรินดา ภูบุญลาภ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุภาพร มาตขาว

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ละอองเอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงอรวี เจตินัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงปภัสศร ชาญเดช

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงนริศรา สืบสำราญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายกฤษดา สอนจิตร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงชนิดา สีน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๗
นางสาวฉลวย รัตนาแพง

๑๐/๐๙/๒๕๑๖

วัดปาสังข์ วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๘
นางสาวอรจิรา พันธ์เพชร

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

วัดปาสังข์ วัดปาสังข์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๐๙ เด็กหญิงฮอลลีอารียา

่

สิงคะบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายถิรายุทธ กุลสีดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา สมภักดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงฉัตรสุดา ทุมลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงสุภาพร ปาเส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายพรมพิทักษ์ พันธ์ทุม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ อึงชืน

่ ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายจิรายุ สุริย์ทำนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงญานิสา มะสาธานัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปณัดฎา วรรณสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงพิชญา สุตำรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุวิมล นรชาญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงอโนมา นาชัยพูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงอัยรัชฎา สมเพ็ชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายธนาวุธ พาเลียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอนุชา ปดทุมมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายอภิวชญ์ อุปพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงจินตนา กองต๊ะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงณัฐริกา สาโอบอ้อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงภควดี วรขันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงมุฑิตา ศรีวัฒนพงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์เหลือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงอิศริยา จันทร์เหลือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงสรวงสุดา เอกรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงจิดาภา นรชาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายชาญวิทย์ บุตรด้วง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงปนัดดา นุริตมนต์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายพิทักษ์ สุขจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงสนันธิยากร พนมเขต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงอนัญพร อานารัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงภัทรพร บัวบาน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงโยธิตา สาวะรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงบุษบา ศรีสุพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงเกษมณี หมู่มี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายวิเศษ ละวิชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายธนวัต ไชยสมบัติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงปนัดดา อ่อนปดชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายธนโชติ อู่สำราญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๗
นางสาววรสสุคนธ์ ผดุงวียง

๐๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายโชคอนันต์ วงศ์อินตา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายหนึงอนันต์

่

วรรณสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายศิวัช เทพโพธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายศุภชัย มูลมะณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายศุภนัฐ ศรีมาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบสำราญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงวริษฐา มีดอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงปานวลี ทุมลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงณัฐฐิยา สีตะวัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงธีรดา ไสยนอก

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงอภิสรา คงวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายชิรวิทย์ สังสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๐
นางดาราวรรณ รจพจน์

๑๒/๐๘/๒๕๑๐

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๑
นายมุณีย์ รจพจน์

๐๑/๑๐/๒๕๐๖
วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวหนูพร หาญอาษา

๐๗/๐๓/๒๕๒๓

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๓
นางแจ่มนภา พุทธมอญ

๐๕/๐๓/๒๕๑๖

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๔
นางเจียมจิต สีลาดเลา

๐๕/๐๔/๒๕๐๓
วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๕
นางบัวลอง ระกิติ

๐๗/๐๕/๒๕๐๒
วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๖
นางจิตลดา เหล่าดี

๐๕/๐๖/๒๕๑๖

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๗
นางสาวราตรี ธรรมวิเศษ

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๘
นายอนุชิต นามจุมจัง

๑๑/๐๑/๒๕๓๐

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๖๙
นายปญญาวุฒิ สีลาดเลา

๑๐/๑๒/๒๕๒๘

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นางพิสมัย ศรีมาน

๒๕/๑๐/๒๕๑๒

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๑
นางทองมา เพชรแสน

๒๐/๐๖/๒๕๐๗
วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๒
นายศุภชัย เฮียงคำโสย

๒๓/๑๑/๒๕๐๔

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๓
นายเชิดชาย พลเยียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๐๓

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๔
นายวงศกร ประกอบนันท์

๑๒/๑๐/๒๕๑๔

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๕
นางพวงทอง วงค์อามาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๐๐

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๖
นายเสถียร โงณมณี

๐๒/๐๘/๒๕๑๒

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุชาดา รักอ่อน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงจุฬามณี เพชรแสน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วอามาตย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายศุภกร โพธิสาราช

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายอุเทน เพชรแสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายบุษกร พรมบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายอาทิตย์ เพชรแสน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายปริวัติ แก้วอาสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงรินลนี ศาลาจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงอังคณา วงศ์อามาตย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงประภัสสร นิสัยเสริม

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงปนัดดา ทาระมล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช พรมดวงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงนันทนา สีลาดเลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายกฤษดา กุนาเหียน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงอุไรพร ศิริเวช

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายพงศ์นุภา เพชรแสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายวิทวัฒน์ สารจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายเอกราช สมเพ็ชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงณัฐริกา สุขสุมิตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ วินทะไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงวรรณภา ชัยโก

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงวิดารัตน์ ผดุงเวียง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๐
นางวัชรี บุญถ่าน

๑๑/๐๘/๒๕๑๙

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายจักรภพ สุนสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายชลธาร บังแสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายชัยแมน เหล่านำใส

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีโสมาตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายนิศาบดี ศิริราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายประธาน ผิวผ่อง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายภูมินทร์ ตาทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายมินชฎา บริสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสัจจธรรม เสมอญาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธินัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายสุรชัย เมาะราษี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงชลิดา ชิณศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงชลิดา สมเพ็ชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงปยลักษณ์ ตะริดโน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล กันยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงศุภิสรา กีพิมาย

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุกัญญา บำมิลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายณัฐพล ปาปะกะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาโส
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกนกพร พรมรักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกิตติมา สลางสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ไชยเหล็ก

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงวิภาดา ถวิลผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ สีลาเลข

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  
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รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ นรชาญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุประวีณ์ คำคูบอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุภัทรา เลือมเงิน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงอธิตยา ปดทุมมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงอารญา กัญจนารัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอารยา พนมเขต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงอิฐศรา โพธิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ อภัยโส

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

สว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลาวัลย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายชวลิต หงส์เอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชิณคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงส์เอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายทัศนพล หกด่านจาก

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงนฤมล พลดงนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายภานุพงศ์ หงส์วงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงกษมาภรณ์ สายจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายพุฒิเมธ ทาวงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ไฮงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายเดชา ข่าขันมะลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงจินตนา ชิตะรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บวรชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงพาณิภัค ข่าขันมะลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายภูบดี ชิตะรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วิสัยบูลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงรัตติกาล พืชสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงวิชุดา จำวัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุษย์รัศมี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงหทัยชนก หงส์ชารี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายทยากร อุปแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายรามภูมิ อุทธิสินธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายแทน ประสม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายธีรเดช ข่าขันมะลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงกุลรัตน์ มีแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ วิเชียร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงพรธิดา มะหงส์สี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๔๙
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รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี พลศรีราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงมินธนา บุญนาค

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรนุช หอมสุดชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงวรัญญา โคตะโน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ ปสสาแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงณัฐพร สีลาดเลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงจีระนันท์ สุวรรณแสน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงแพรชมพู ญาติสมบูรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๘
นางสาวสิริรัตน์ พันธุโย

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๖๙
นายเอกวิทย์ เนื่องอุดม

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๐
นายไชยา สิงห์ปอง

๑๒/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายกฤตกร เพชรภักดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงคณิศร ชิตะรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายจตุพล หมืนวงษา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายพงศธร บุญไทย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงกุสุมา บังแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงคีตกานท์ แวงโสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงญาวดี อะปะหัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายณัชพล นาคมนต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนปดชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ ตันสิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายธีระยุทธ บุศเนตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงปพิชญา วงศ์คำจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ วงศ์คำจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงปญาพร พลศรีราช

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขจรอนันต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายพิทักษ์ จันทร์เพ็ญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๗ เด็กหญิงลักขณาภรณ์
กระต่าย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายวายุ ลุนนากัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงอริศรา เพชรศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้ววินัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายจตุพงษ์ นวนพุธซา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ เวียงนนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงชลธิชา บุญไทย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายถิรวุฒิ บรรหนองทุ่ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๔๙
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รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายธนานนท์ สืบสำราญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงนสิตา แซ่ตัง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายภูริภัทร โคตรเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภูวดล สืบสำราญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทราคา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงจิตดาภา โหรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงดาวเรือง เครือวัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายดุสิต ศิริธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายทักษาปกรณ์ ดลประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนพล คำละเอียด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงนภาพร สืบสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงฝนใหม่ เชิงกาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายพงษ์นรินทร์ สืบสำราญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายพิทักษ์ สืบสำราญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายศรายุทธ อุปแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสมิตตา อ่อนอาจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงสุภนิดา สนโสก

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงสุมิตตา อ่อนอาจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงอนัตตา โพธิสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงอภิชญา ขวาเมืองพาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายชยุต ทับวัฒนะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายธนาณัติ อินทนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธีระวัฒน์ ตลาดแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายภูมิพิชัย อุทัยเลิศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงรัตนาพร ข่าขันมะลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายจตุพร ข่าขันมะลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายนัสกร มะลิวัลย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายพัสสณฑ์ ข่าขันมะลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายพีรยุทธ พืชสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงพจณี พวงพิลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงพนิดา พวงพิลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายศุภชัย นาจังหาร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงอรปรียา นาเคน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข็ง วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงฐิติชญา นาประจักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายพันธกานต์ ระวิสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงชนาภรณ์ ภูแข่งหมอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายทวี เยียมโกศรี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายปรากรณ์ นวชน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงปยะมาศ เวียงอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ สืบกินร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ คุณานรเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงสุพรรณา ทุมเพียง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายองอาจ เวียงอินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ เวียงสมุทร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงมาลีวรรณ เสนารา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงสถิตาภรณ์ วิฤทธิชัย

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุวภา แวดอุดม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงกัญญาภัค เปรมสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุนิตษา วารีศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงอินทิราณี กาลวิบูลย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงปนัดดา ศาลางาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงวิจิตรา คำภักดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงนุ่น อนุพันธุ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายพลพล แน่นอุดร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงชนาพร บึงอ้อ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงช่อชมภู แสนมนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายธนพัฒน์ ธานีวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงปยพร ฝางแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายสราวุธ แสงสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายสิทธิชัย คำภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงคณาพร น้อยก้อม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ปนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายธนพล พลเยียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทพสุระ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๐
นายณัฐกิตติ

์

ภูผาโลน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๑
นายนพรัตน์ หิรัญเขต

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๒
นายปรวัฒน์ วิระทูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๓
นางสาวสุกัญญา หนูทะแค

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอรุณวัชช์ ธรรมขันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงพรรณิดา เกษคำภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๖
นางสาวกัญญารัตน์ ชาญชรา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา จำปาเทศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงชนันดา สินธุศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงชลธิชา เอกวงษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ เด็ดขาด

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๑
นางสาวปยนุช มงคลชู

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงนิติยา กลางบัว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงนำฝน ศรีดารา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงกษมา สมบูรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงรัตติกาล มันยืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายวสันต์ เสนารักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ กลางบัว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สำแดงชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ผันอากาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงณัฐกุล ศิริแพทย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงตะวัน ไวยศรีแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีสุระ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายธีรภัทร สรรพวุธ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายธีรโชติ สรรพวุธ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยรส

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๗ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
วุธศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายกฤษณะ อิฐจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงกุลธิดา บรรพบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปานนนท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายดัสกร อิมไพบูลย์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงปาริณี เกตุกาล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เวียงสงค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงชลธิชา นนทะภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายกิตติชัย แก้วกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวลักษณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใต้ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายภูมิวุฒิ หารประทุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใต้ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายกัมปนาศ คณาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายจักรกรินทร์ ความหมัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ พฤษกรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายจักรินทร์ จินดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ เอกวุธ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายธีรภัทร อาทิตย์ตัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงวรรณภรณ์ อวนศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายอนุชิต คุรุบาศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายอนุรักษ์ หัตถกรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายอภิวัฒน์ พุทธจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ กอเฮง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๐๙
นางเย็นจิตร สังสีราช

๓๐/๑๒/๒๔๘๙

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๐
นางสมสวย ทินบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๐๓

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๑
นางบุญธิตา บุตรพรม

๒๔/๐๒/๒๕๐๙

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๒
นางสาวรุ่งอรุณ อารีเอือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงดวงฤทัย ทาแพงน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายสิรวิชญ์ คำวิไชย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รัตนตระกูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายกวินเมธ วิเศษปสสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงจิตรลดา กลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายจิรายุทธ โยชน์เมืองไพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงจุฬาไล วงศ์อนุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงดาริกา ตะราษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายทรงยศ ดีจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงทิพย์ญาดา อ้อคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงธีรนุช คิดรอบนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ วิรษร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงนันทิดา สนองผัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงประภัสสร นามสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงปริญญาพร โพธิทอง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงพัชชาภรณ์ พลหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โยวกา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายยุทธคงเดช พลสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงสายเปล จาดพิมาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงสาวิตรี อัญญโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงอรทัย ต๊ะรังษี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา โสมาเกตุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงเบญญาภา นามไพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตะราษี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีฮาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา โพธิจักร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงปยะวรรณ หานชัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายพัชรดนัย ขันโพธิน้อย

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โยธะพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงชนรดี วีระคร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายปริตถกร บุญศร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงวรารัตน์ แสนตลาด

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นางสาวนันทนา เดชารัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงวรัชยา ศรีเทียง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาววัลฤดี ยาวศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวศศิธร ธรรมิภักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาวศศินา ตรีเวียง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาวสุกัญญา แก้วมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๑
นางสาวหัตยา เฉวียงหงส์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๒
นายอนุชิต พวงภู่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๓
นายไพรัชต์ แสงโตโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๔
นายศิวกรานต์ ยาวศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๕
นายอภิชิต พรมสิงห์

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ หินทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงวริษฐา แพงไทย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงฆรวัณณ์ มะลิซ้อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงบุษราคัม ไชยยันต์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงภัสราพร หนองศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายวัชรพงศ์ อรัญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายวิริยะ นันโท

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายสุธินันท์ แก้วมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีทะวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงศิรินภา ประทุมทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายเกียรติกุล ดีด่านค้อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงเรืองลดา เทียบสา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายชินวัฒน์ แก้วกัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงกิตติญา หวานอารมณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงปวีณา คงเสมอ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงพัชราภา พิมแพน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสมชาย บุญกลาง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงอรทัย ไชยรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงนฤมล เมืองสองชัน

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๖
นางสาววิมล ทวีวรรณกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงพนาวัลย์ กลัดสันเทียะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงพรชิตา ราบอาษา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงสุชาดา ชลาชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อินชำนาญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงศิริประภา กุลยะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงสุภาพร บ่อใหญ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายนัฐพล ครองยุทธ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงกนกพร มะละนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงจิดาภา ไกรโคกสูง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงทิพย์นารี ปานทับ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา วัดสระกุดนำใส  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงกาญจนา วงษ์ชาดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงอภิชญา ศรีโพนทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๘๙
นางสาวกาญจนา มุงคุณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวพัสนี มิรัตนไพร

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายกิตติชัย บุญชม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไม้หอม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงนวพร พรมลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๔
นายธนรัฐ งามสวย

๑๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ถวิลไพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงเบญจมาศ คำพฤกษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายจรัล ดีจันดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายชานนท์ ยอดวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงชาลิสา ภูเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายนัชชา สุฉายา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายปยทัศน์ โพธิชัย

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายศุภชัย ไชยันโต

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงอรกานต์ โคสอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงจริญา ปองเรือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๖
นางสาวประภัสสรา วรรณฉวี

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใหญ่ยิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายจิตรเทพ โสสีสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายชนาธิป อัตะโน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายนราทิป สกุนินนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายพงศธร นาลาดทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายภูตะวัน จินดาราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายภูมินทร์ กฤษณกาฬ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายยุทธนา แสงวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายวรวุฒิ ชุมภู

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายวานิตย์ เพียกำ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายสังเวียน ผังคี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายอัครพนธ์ เส็งนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาวรืร์ ศรีรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงชลิตา สาระอาสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา อาจศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงธนัญญา แรงโสม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ สายจันยูร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงปณิตา หอมจำปา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงปาณิศา มาริมทา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงปานชนก แก้วไสย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงรัตติยากร โยธาจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงอลิสดา สัตนันท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู วัดแจ้ง  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุรีรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงปยภรณ์ บรรณสาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวันทินี สรรพสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายณัฐพล ใจเอือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงธิติมา คำจันลาด

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงพรณพรรณ เพชรกิมกัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุนิสา ธรรมมิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงอนุสรา มะอาจเลิศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงศุภกัญญา ภูนางาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงชลนิชา ไชยยงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงนารา สังข์บัวดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงปยธาดา วงศ์ษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงมณทิชา แก้วจินดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงมิเกล บุญเต็ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงพรนภา บุญขันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ เนืองนันท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุดาภรณ์ ทับหนองฮี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทร์โสภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสมหญิง สร้อยสองชัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๘
นางสาวสุจิตรา วิรุณพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๔๙
นางสาวสุนิสา แก้วศรีเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๐
นางสาวสุพัตรา จริยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๑
นายอาจหาญ สุขสีดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๒
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเอาะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงปณิตตา กอบุญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายปยะศักดิ

์

กอเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายเอกกะวี สาระพา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธีรเดช คชบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายวายุ มูลศรีนวล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ อุดมรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายขวัญชัย ขอสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงณฐิรดา จันท่าม่วง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธนภัทร วิชามุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงธาริณี ดวงจำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายประดิษฐ์ สุริยหงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายพีรภัทร ดวงเพชรแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายศราวุฒิ ประหา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายศาสวัติ ไชยโชค

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุภาพร ขนานแข็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงปาก

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงณัฐนี รุจิเมธากุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธนายุทธ อุดมรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงพรจิต สุริโย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงวนิดา แก้วปญญา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มัดหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงพรวิสา ชัยศิลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๕
นางลำใย พรมศรี

๑๒/๐๕/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงกรวิภา ภูนำมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ สูงสันเขต

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ ขันเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ ธีระยุทธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงมาติกา ทิพมณี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงอัจฉราพร จันท่าม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เดชจร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายกฤษณะ สิงยะเมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทริรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายปญญา ประหา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงมุกศิตา สีอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงรัชนี อัศวภูมิ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงวิพาภร สังฆะมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุชญา ตุ่นกันทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายสุทิวัส สุทธิประภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายไกรสร บุตรพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๒
นางสาวสุพัตรา ศรีไชยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายธงชัย ประเสริฐสังข์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงนันทกานต์ บุญศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายณัชพล บุตรพรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงทิพย์มณี บุญศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพีระพัฒน์ มีอยู่ไกล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงสิรินดา ศรีโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงอัจฉรา โสภารักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุตรพรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายคณิน สิงยะเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายวรโชติ มาตย์วรรณา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยพิศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ธงศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายทรงพล บุญเปลือง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายทินภัทร ฐิติประภาส

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายธีรนันท์ แสงปาก

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายปรัญชัย บุตรพรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงปยมาศ ท้าวบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายวรัญู กมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ พลาโส

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๒
เด็กชายสุนิมิตร วงเวียน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ประทุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๔
เด็กชายอนุชิต บุตรพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๕
เด็กหญิงกาญจนา ประทุมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ คำพวง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงพรพิมล พลเยียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงวรรณภา พลเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงสุพัทตรา หาวิชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอรปรียา พลเยียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงธนพร ศรีชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงชลธิชา สารุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุรวัฒน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงสุธิตรา อุดมรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๕
เด็กหญิงสุจิตตรา มูลศรีนวล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๖
เด็กชายชลชาติ จันท่าม่วง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงช่อรญา แสงปาก

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงปนัดดา บุริวัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงมาริสา ยอดภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ ประเสริฐสังข์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๑
นางสาวธัญญา วงษ์พิมศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๒
นายชัชชัย นาไชย

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๓
นางสาววรรณภา มูลศรีนวล

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๔
นางสาววิจิตรา ทุหา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๕
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ท้าวบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๖
นางสาวศุภรัตน์ บุรวัฒน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๗
นายอธิเชษฐ์ นาไชย

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๘
นายบัวฮง จันท่าม่วง

๐๑/๐๖/๒๔๙๔

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๓๙
เด็กหญิงชนิตา ชัยลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อัศวภูมิ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงขนิษฐา พระสว่าง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ คำเสมอ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณพัฒน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายดนัย วรรณพัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ วรรณพัฒน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงนิชาภา ตลาดธานี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงปยธิดา ทับทิมทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงพิชญธิดา คำมูลศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายภูวรินทร์ บูราณรูป

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายราเมศ นาเมืองรักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๒
เด็กชายรุ่งวิทย์ จุฬุพงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ คำแดงไสย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงสุชาวดี ศิริวาลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๕
เด็กหญิงสุดใจ บุตรพรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๖
เด็กหญิงสุมิตรา สำราญพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงอภิสรา ประจวบโชค

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงอรอนงค์ เกิดชนะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ย่าง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงขนิษฐา ศิริวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงจริยาพร ต้นหลุบเลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงจินตหรา อรัญโชติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงณัชญา พลเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงพรชิตา ศรีเพชร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลาสองชัน

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงอนงค์ หนองขุ่นสาร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๗
เด็กชายฤทธิพล สีทานัง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงณัฐพร ทิพนงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงปยดา ใคร่นุ่นน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายสรวิศ เสาะใสย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๑
เด็กชายสุทธิชาติ เสาะใสย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงสโรชา พรมชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๓
นายกิติภพ โสภาคะยัง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงชลดา บุตรพรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สีหาเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๖
เด็กชายธนพล สุริโย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงพิญาดา บ่อแกพิทักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สิงยะเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงสุพัตตรา เภาพาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายนภัสกร ศรีลัดดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายอิศรา ลำภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงแก้วประกาย

ต้นสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงพชรพร จันทร์คำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๔
เด็กหญิงเยาวลักษญ์ บัวพิมพ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๕
เด็กหญิงอภิรดา สอนภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๖
เด็กชายอดิศร สอนภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธินาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงอารียา มีถาวร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดคูเมือง  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๘๙
เด็กชายสมเกียรติ รืนเริง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายอันวา งาสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีโยธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงธีรนันท์ ชัยรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงมินตรา ลุนศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุมจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผักผือ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายกฤตเมธ หาอาษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๗
เด็กชายเกรียงไกร ไชยเสนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายเกรียงไกร ไตริน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๑๙๙
เด็กชายจิรายุ ศรพลธรรม์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายเจษฎา ศรพลธรรม์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายฉัตรชัย เสน่ห์วงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ช้างจตุรัส

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายณัฐพล สังฆะนาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายราชรัฐ ไชยเสนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายสถาพร ธุระพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายสุริยัน ศรีเวียง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายสุริยา แก่นภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธาระมนต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงกฤตยา ธรรมวงษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงจันทิมา คำใสย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงจิราพร เศษบุบผา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันเชือ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงชุตินันท์ โสภี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงดุษฎีพร ธุระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงนิจวิภา ภารัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงวรนุช สุธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงวิรดา ไชยเสนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงสิเรียม ไชยเสนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายทรงพล ปญญาโรจน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายธนกร ปญญาใสย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๒
เด็กชายธเนศ ยศพิบูลย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๓
เด็กชายนันทกร พุทธคี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๔
เด็กชายพีระพงษ์ รัตนจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๕
เด็กชายยศพัทธ ไชยเสนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๖
เด็กชายยุทธนา จันทร์หาญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๗
เด็กชายวุฒิชัย ศรีมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๘
เด็กชายศรัณยู ชัยเสนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๒๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ไชยรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายอรรถกร อาสากิจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๑
เด็กชายอาทิตย์ สีลาวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงกฤษณา กองคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงกันติชา จันทร์ขอนแก่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงเขมิกา วงศ์ธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๕
เด็กหญิงจารุณี ไชยเสนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ รูตังติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๗
เด็กหญิงณัฎฐนิช ไชยเสนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดชา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๓๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรพลธรรม์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี ราชประโคน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงมลธิรา ฤทธาพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงวชิระญา ไชยเสนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๓
เด็กหญิงอภิญญา สุดชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๔
เด็กชายธงชัย มูลสมบัติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ วัดบ้านผำใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีพลัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชิดชีวี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๗
เด็กหญิงฉวีวรรณ แสนสิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๘
เด็กหญิงรัตนกร สวนมอญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๔๙
เด็กชายพิชิต อินจัด

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๔๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายธนรัตน์ บุญทวัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เลือมใส

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๒
เด็กชายธนากร เหนือคูเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงศาธินี ศรีตะวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ วัดศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๔
เด็กชายรัตนพล ชาวเมืองกรุง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงพิมลนาฏ ผลาผล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๖
เด็กหญิงพิยดา จันทวิมล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงทอฝน พัฒทัยสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๘
เด็กชายวินัย ภูวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๕๙
เด็กชายภูสิทธิ

์

สักโก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายศิวกร ปทมฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๑
เด็กชายอัครเดช ขุนาพรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำหมอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงชลิตตา จ่าคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๔
เด็กชายขวัญ โคชา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม วัดหนองยาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๕
เด็กชายนิชนันท์ เรียนรอบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ ศิริวงขันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดหัวนา  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๗
เด็กชายกฤษฎา ศิลาวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๘
เด็กหญิงมุธิตา สามคูเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงเพราพิลาส เพ็งพล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงนุตประวีณ์ โพธิจักร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงศุณิสา ศิลาทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๒
เด็กหญิงนัฐากร ไชยเสนา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงธนพร สืบสำราญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก วัดเหล่าฮก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงกมลพร งามยิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลาชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงอัมรา พรมพิศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัชชา เผือกผุด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงคำเหลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๗๙
เด็กชายภูผา หิรัญวรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงระสา นนทะนำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๑
เด็กชายสุนทรพจน์ อุทิตสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๒
เด็กชายจักพล บัวสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๓
นางสาวณัฐภรณ์ สาวิกัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๔
นางสาววิไลลักษณ์ เสนสวนจิก

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๕
นางสาวศิรินิภา ภักดีสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงมนัชญา เกตุพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา ขันคำกาศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุนันทา ศรีสงคราม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสวนจิก

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายบุญรัตน์ เวียงชนก

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๑
เด็กชายพลศักดิ

์

พลเยียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๒
เด็กชายฤทธิพล จันทร์เมืองหงส์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงศศิธร แสงชราศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๔
เด็กชายต่อตระกูล วงภูธรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก วัดโคกข่า  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ ปองไป

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงพรรวษา ไชยมาตร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูลสุวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๘
เด็กชายสนธยา อินทมนต์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๒๙๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สวัสดิผล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ หงษานาวา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๑
นางอุษณีย์ วิชัยศรี

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงกัญญาเมธ แวงอุบล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงดารินทร์ อินทมนต์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปทมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายเจษฎา เดชรักษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา สวัสดิผล

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงชุติภา วิชระโภชน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงดวงฤทัย บุตตะโยธี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงพรธิตรา จิตพรมมา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายพลวัต สวัสดิผล

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงลักษณารีย์ วรรณรส

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๒
เด็กชายวรชิต สาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๓
เด็กชายศุภกฤต โบราณมูล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ราชสมบัติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงวิริยา ไชยศาสตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๖
เด็กชายทรงนิยม ฤาชัยราม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๗
เด็กชายชัยมงคล สาไชยันต์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๘
เด็กชายนวดล จันทเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๑๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา จันทบุรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงมะลิษา กันสูง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายรัฐติพงษ์ คาระวะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายศิวกร วันสวนแสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายพสธร ปวิสาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๔
เด็กหญิงกมลพร วิชัยกำจร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขสมร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๖
เด็กหญิงชลธิชา งามฉวี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๗
เด็กชายณัฐดนัย จันทิศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๘
เด็กชายตะวัน จันทิศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๒๙
เด็กชายนาวิน นามคุณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงปลิตา แพงพฤกษ์ภูมิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๑
เด็กชายพีรพงศ์ ชมภูบุตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๒
เด็กหญิงฟาประทาน อรัญมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๓
เด็กชายภาณุ ดวงประทุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๔
เด็กหญิงวรรณภา สวนหนองแวง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๕
เด็กหญิงวรรณิษา พรรณไฟ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๖
เด็กชายวัชรากร เชียงพฤกษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๗
เด็กชายศรุต โพธิพารากร

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญณะเวช

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๓๙
เด็กหญิงสิริยากร เทพนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีริวะรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงอินทร์ธิรา โสมาเกตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๒
เด็กชายเจษฎา เขตต์แวงควง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วิฉันเภท

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๔
เด็กชายณฤทธิธร

์

วงษาหาร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๕
เด็กหญิงณัฐฌา จันคำจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๖
เด็กชายชลธวัช เพ็งอารีย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงณัฐกมล จันทิศ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงณิชา ชำนาญหมอ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๔๙
เด็กชายตะวัน ชูเกียรติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิทธิสวนจิก

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงนารีนาท คำสังวาลย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๒
เด็กหญิงปยะฉัตร นันทะวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ วังคะวิง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงนฤมล ใจคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๕
เด็กชายนัชชานันท์ มาตทวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๖
นายนัฎฐา สิทธิสวนจิก

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงพิจิตรา วิชระโภชน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาววรดา จุรุฑา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๕๙
เด็กหญิงศิรดา สุวรรณชัยรบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงสกาวรัตน์ วงษาเวียง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๑
เด็กหญิงสิริกร สวัสดิผล

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๒
เด็กหญิงสิริภา มุงคุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงสุนธยา วงศ์อนันต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๔
เด็กชายเจษฎา งาหอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกตุแสนวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๖
เด็กชายทักษิณ มิลภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๗
เด็กชายธวัชชัย พลอาษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๘
เด็กหญิงนิชา จันทร์คูเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๖๙
เด็กชายศักดิชัย

์

พาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายศาสตรา สมศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงสุริษา วิชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนาว์สนธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

ยมรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๔
เด็กหญิงชณิชา วิชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๕
เด็กหญิงฐิติการณ์ เพิมพูล

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๖
เด็กหญิงปาหนัน โทสมบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๗
เด็กหญิงจินตนา สิงห์นันท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ละออ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์ภูงา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายพันธการณ์ จารุไชย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๑
เด็กชายรัฐพงค์ จันทร์ขอนแก่น

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๒
เด็กหญิงวรรณวิสา หนองทุ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๓
เด็กหญิงวรัญยา สิงห์นันท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๔
เด็กชายเกรียงไกร เสชู

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๕
เด็กชายชินวัฒน์ จำปา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๖
เด็กหญิงฐาปนี พลภูงา

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๗
เด็กหญิงปยฉัตร สันโส

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๘๙
เด็กหญิงวิไลพร วงศ์เสนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายสราวุติ แสนทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๑
เด็กหญิงเกวลิน สารัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงกัลยาณี สว่างอารมณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายปรีชา กลางสุพรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๔
เด็กชายปุณยวัจน์ ทารักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๕
เด็กชายวุฒินันท์ พัฒโท

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๖
เด็กชายศราวุธ ลวงหอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ตังใจ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๘
เด็กชายอนันต์ยศ รัตนสังข์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๓๙๙
เด็กชายคฤหาสน์ ทรัพย์สงวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงยุพาวรรณ พรมสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงวิยะดา พลอาษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายสุรชัย จันทร์คูเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงเอมอร หินจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายแทนไทย นงนุ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ เศษบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงนวรัตน์ นะตะวัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงคณิศร คำบุดดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีตะวัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ บุญยู้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายนครินทร์ นามวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๑
เด็กชายปญญากร หมืนหาวงศ์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ รอบคอบ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวคง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๔
เด็กหญิงอาริสา พากเพียร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา สหุนันท์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๖
เด็กชายวิระพล ปองทัพไทย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๗
เด็กหญิงสุธิตา ต้นหนองสรวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๘
นางสาวณัฐธิดา ตันติวิริยารักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๑๙
นางสาวณิชากร โวรา

๐๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สุ่มพุก

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงสิมิลัน รักบุญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๒
เด็กหญิงแจ่มนภา ภูสนาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๓
นางสาวปาณิตา กากแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๔
นางสาวปยวรรณ บุญมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๕
นางสาวศรสวรรณ์ วรรณกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๖
นางสาวปยธิดารัตน์ พงษ์จันโอ

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๗
นายสุรศักดิ

์

จันทะชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๘

นางสาวปวีณา ศรีศิลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๒๙
นางสาววิกานดา นำกระจาย

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๐
นางสาววิจิตรา บุญน้อม

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๑
นางสาวสุภาพร ลำพาย

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วภูงา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๔
เด็กชายก้องภพ นามประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๕
เด็กชายจักรพงศ์ แดงสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ยิมแย้ม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญแข็ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงฐปนี จันทะกาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๓๙
เด็กชายธนภูมิ สายเชือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์จันทึก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ เชิงหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๒
เด็กชายธวัชชัย อุตรา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๓
เด็กหญิงนภสร แก้วรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๔
เด็กหญิงนภาพร ถาปนแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๕
เด็กชายนันทกร สมันศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ ช้อยชด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๗
เด็กชายนันทิวัฒน์ อ่อนสองชัน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๘
เด็กหญิงนิทธิวดี ฤกษ์ยาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงปณิดา ยอดสะเทิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงประภัสสร แก้วสมบัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๑
เด็กหญิงปทมพร ศรีธรรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงปานไพลิน ทุมจาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๓
เด็กหญิงปอบ เชือจิตร

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ อัฒจักร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๕
เด็กชายพีรภัทร ฤทธิพงค์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๖
เด็กหญิงมาริสา บุญลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๗
เด็กชายวิชิต สีทานัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๘
เด็กชายศราวุธ อุ่นคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๕๙
เด็กชายศักดา กุลนาวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายศุภกร วันสุก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา สองวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๒
เด็กชายอธิชัย หอมเฮ้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอนันภรณ์ มุขมนตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงอนุสรา ผลาผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๕
เด็กชายอภิชิต เชิงหอม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๖
เด็กชายอรรถพล ถุนาพรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๗
เด็กหญิงเกศริน สิมรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์สว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๖๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุตรศรีมาตย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายจตุพล ขุมเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๑
เด็กชายธนดล นักบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๒
เด็กหญิงปาลิดา อุปเถย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๓
เด็กชายวันชัย แก้วหินกอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๔
เด็กชายสุรเดช สอนสระคู

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๕
เด็กชายฉัตรชัย กันภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๖
เด็กหญิงชลีรัตน์ อุ่นคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๗
เด็กชายทัศพล อ่อนดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๘
เด็กหญิงนันทวัน ชาภูวิง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๗๙
เด็กชายวรุจน์ ขันสอาด

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๐
นายชนะชนม์ สีงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๑
นางสาวณัชชา คณาทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๒
เด็กหญิงนพภิรา ผงเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๓
นางสาวพัณณิตา คำคูณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๔
เด็กชายวชิระ จันทะรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๕
นางสาววรรณนิภา ลานำเทียง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

พับขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๗
นางสาวรจนา วัดหินกอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๘
นายรัฐสภา ชืนพิมาย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๘๙
นายอติกันต์ นาโพนงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๐
นายณัฐวุฒิ สุขไสยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๑
นายธาราธร มะลิวัลย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๒
นางสาวปานจันทร์ นันเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๓
นายยุทธพงษ์ วาเหลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๔
นายรัฐพล สมอาษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๕
นางสาวสุทธิดา รัดชำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๖
นายอดิศักดิ

์

ศรีโนนม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๗
นางสาวจุฑามาศ สอนภูงา

๐๕/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๘

นายชัยยันต์ ดีพลงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๔๙๙
นายชาญศักดิ

์

มีสนาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๐
นายประเสริฐ มุขมนตรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๑
นายพรณภัส ปรางค์จันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๒
นายวิโรจน์ มะกอกนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๓
นางสาวอาริยา แย้มสวน

๐๕/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยอดเพชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายชวลิต นามสองชัน

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายธวัลรัตน์ อาจเดช

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

อาจเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายภิญโญ โพธิภูงา

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงอารยา เอียมศรี

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายอาทิตย์ ศรีวิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๑
เด็กชายสุรินทร์ สิงห์สุวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๒
เด็กหญิงวิภาพร ทวีวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๓
เด็กหญิงสิริยากร บุญทา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงกันตวิลัย จันทระวิชะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงคำภีรพรรณ ทวีวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๖
เด็กชายจักรพงศ์ โพธิล่าม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงศุภดา สมศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงชลธิชา มะไพร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงวรรณา อ่อนท้าว

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ หอมปลิว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงปยธิดา ศิริแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา จันทคราม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสงเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงพรรณิภา สุธรรมฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จีนบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงพัชรี นามบุญลือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงจิตรลดา กีรติสุทธิโสภณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงปนัดดา พินิจมนตรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ราญมีชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายภูมิภัทร ไชยชารี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๑
เด็กชายเพชรแท้ โพธิจักร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงกนกพร พยุงหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ไขสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันขาง วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๔
เด็กชายปฏิภาณ ชืนชม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๕
เด็กชายภูริศักดิ

์

วิระษร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ผาลึกโรจน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไชยงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงกิติยา จันทร์แก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๓๙
นางแก้วทิพย์ ดุจจานุทัศน์

๐๓/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายเจษฎา พิระภาค

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๑
เด็กชายเทพประทาน ประทาพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๒
เด็กหญิงสุภาพร ชุมมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๓
เด็กหญิงสโรชา ก้านพันขาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พะดาศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๕
เด็กหญิงวันทนีย์ พวงบุบผา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๖
เด็กหญิงอโรชา แก่นนาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงปวีณา ขันธะวุธ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๘
เด็กชายภูวนาถ คำภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล วัดขันตินิวาส  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๔๙
เด็กชายจิรพงษ์ วิระศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงหาเทพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงบัญฑิตา นามบัวศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงสุพรรณี โกรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๓
เด็กหญิงอริสา หลงเสลภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ บูรณะกิติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๕
เด็กชายวันชนะ เกิดแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๖
เด็กชายไชยาวัฒน์ หาพรรณา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๗
เด็กหญิงศุภรัก อายุพัด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๘
เด็กหญิงสิรินดา พิมพิลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวี วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ โคสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวี วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ต้อสอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวี วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ จำปาดง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงธาราชล บุญเชิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์บูลย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีชมภู

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๕
เด็กหญิงณัฐพร ชูช้าง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๖
เด็กชายอรรถพร จันทรังสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๗
เด็กชายอาทิตย์ ทวินันท์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงจรัญญา วงศ์ษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงจิราวรรณ เหมรา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายธนกร โคตพงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๑
เด็กชายธีระภัทร คงภิรมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๒
เด็กชายสหฤทธิ

์

วิกล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๓
เด็กหญิงสุนิสา ระบาเลิศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๔
เด็กหญิงคณิศร สารรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกเตย วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๕
เด็กหญิงภัฎดาพร ทานะเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกเตย วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๖
เด็กชายวัชรินทร์ อุดมทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกเตย วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๗
เด็กหญิงอริษา กาสีพูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกเตย วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๘
เด็กหญิงคันธารัตน์ บุญเข็ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๗๙
เด็กชายกฤษฎา มาพบ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงนิตนภา บูรณฤกษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงนิตยา บูรณฤกษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๒
เด็กชายผุสชัย แก้วคำแจ้ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๓
เด็กชายวรวุฒิ โสสุด

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๔
เด็กชายศุภกร โสสุด

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นันทะโลหิต

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๖
เด็กชายอนุชา บัวลง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๗
เด็กหญิงกิงฟา

่

แสงจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๘
เด็กหญิงจิราพร ศิวิรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๘๙
เด็กชายพัชรชัย แก้วใสย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลเพิม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๑
เด็กหญิงนริศรา ทองใบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงพรทิพา แสนสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนาคูณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงสุนิธา กิจเกียรติ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๕
เด็กหญิงกนิษฐา สีหมอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๖
เด็กชายคมกริช สุดวิสัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๗
เด็กชายคมเพชร คำรัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๘
เด็กหญิงจิราพร ศิริโส

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๕๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พฤกษชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงปริยากร ไชยมัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายวัชรากร ดีหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงศิริพร โพธิเงิน

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายอนุวัฒน์ พลจร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงจารุพร มณีกัญย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายชนะชัย ไกยบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงชนัดดา สุภาพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายปยะวัฒน์ คำรัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายพลพล นอกสามเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงพัชรี สุภาพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายสิทธิชัย ศรีจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๑
เด็กชายอาทิตย์ หลักคำแพง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงมนทิรา อ่อนพุทธา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๓
เด็กหญิงวรนุช เต็มวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๔
เด็กชายปาฏิหาริย์ อ่อนพุทธา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๕
เด็กชายปุระชัย เส็งชา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๖
เด็กชายภานุวัฒน์ มูลชารี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๗
เด็กหญิงสกาวเดือน พงษ์เพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงลลิตา ทิพเวช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงอรัชพร บุญทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายณัชพล ศรีตัสสะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๑
เด็กชายอมร เอกรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงมุทิตา ยิมละมัย

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงกีรติ ศิลจักร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงกุลธิดา พรรณมาตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๕ เด็กหญิงณันทิยาภรณ์
หันตุลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๖
เด็กชายธีรพงษ์ สร้อยรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงนภัสสร พิมาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๘
เด็กชายปรมินทร์ หนองหาร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๒๙
เด็กหญิงปยะฉัตร เจริญสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงปยะธิดา โพธิโสภา

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๑
เด็กชายพัทธพล สุทธิธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๒
เด็กชายศักดา จำปาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๓
เด็กชายศิวะ แพไธสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๔
เด็กหญิงโยษิตา ทองโสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๕
เด็กชายจิรเมธ จันทร์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๖
เด็กหญิงฉัตรกมล สอนคำหาร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๗
เด็กชายชาญณรงค์ หนองหาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงชุธิดา นามวิเศษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงฐิตาพร บุญอะรัญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษวงษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๒
เด็กหญิงปยธิดา บุญเต็ม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๓
เด็กชายปยะณัฐ โสสีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๔
เด็กชายพีระพล หินอ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายพีระพัฒน์ สอนลิลา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๖
เด็กหญิงอัจฉริยา วิเศษวงษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ โสดก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงจิราพร พิมพ์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๔๙
เด็กชายนาวิน ผลชืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายนิธิต ศรีวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงประนิตา มาเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๒
เด็กชายภัทรพล คำคูณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ วิริโยฬาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๔
เด็กหญิงรุจินันท์ อ่อนหนองหว้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายวสันต์ ลาภทวี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๖
เด็กชายสราวุฒิ จันทคาน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๗
เด็กชายนิพล วันนู

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงจิราพร วรรณา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา รักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายธนาวุฒิ จตุวงษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงนภัสธิดา วิชาชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๒ เด็กหญิงประกายทิพย์
สุขนำคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงฟารีดา สัตย์ซำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๔
เด็กหญิงรัตนา เชิงหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สาระคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๖
เด็กหญิงนวรัตน์ สีลาดเลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงมุฑิตา ยินดีมาก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงทิพย์นารี สนศรีชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดกลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๖๕๙/๑๖๖๙
เด็กหญิงกิตตินันท์ อาจพงษา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก วัดคุ้มดงเมืองจอก  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงพิยะดา ไชยรา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงพิยดา มณีฉาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงชุรีพร สุระมณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงมนวารี สาระวิถี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงทัศนีย์ หิรัญเขตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๕
เด็กชายประพันธ์ พรยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๖
เด็กชายนิภัทร แสงทวี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงณัฐพร มูลวัด

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๘
เด็กชายปราโมทย์ กุลโพนเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงวิลาสินี โพนเมืองหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุชาดา สุระมณี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๘๑
เด็กชายธีรภัทร แหล่งสนาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๘๒
เด็กชายณรงค์เดช ประเศรษฐา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์'

์

วัดโพธาราม  

รอ ๔๖๕๙/๑๖๘๓
เด็กหญิงจิราวรรณ ธานี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ วัดโพธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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