
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๓,๕๗๖ คน ขาดสอบ ๕,๑๘๘ คน คงสอบ ๘,๓๘๘ คน สอบได้ ๖,๐๑๔ คน สอบตก ๒,๓๗๔ คน (๗๑.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายกฤษฎา ประมังคะตา

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายกฤษฎา พูลมาเอง

๒๔/๐๖/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายกฤษฎากร สินธุโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นายกัมปนาท สกุนะสิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๒๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายกิตติพงษ์ ขยันขาย

๒๖/๐๔/๒๕๒๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นายกิตติศักดิ

์

บางโท
๑๗/๐๕/๒๕๑๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นายกิตติศักดิ

์

รัตนก้านตรง
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นายกีรติ บุคลิก

๑๘/๐๕/๒๕๒๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นายคมสันต์ เชยโมภักดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นายคำสอน เจาจง

๐๙/๑๒/๒๕๑๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นายจตุพงษ์ ไกยสินธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นายจักรพงษ์ ขอรสกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๓๐
วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นายจักรพันธ์ ขำเนตร

๑๘/๐๔/๒๕๑๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นายจิตชนัย เปาะช้าง

๐๔/๐๙/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นายจีระพงษ์ มงคลรัฐ

๑๗/๐๖/๒๕๑๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นายฉลาด โลบไธสง

๒๑/๐๘/๒๕๒๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นายเฉลิมพล ทุมมา

๒๑/๐๓/๒๕๓๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นายชมนันท์ พูลสนาม

๐๗/๑๒/๒๕๑๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นายชรินทร์ แพรเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นายชัชวาล สมวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๑
นายชัยธนาทร แก้วจันหา

๓๐/๑๑/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๒
นายชัยยงค์ โคตรแปะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๓
นายชำนาญ สงไพรสน

๑๗/๐๓/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๔
นายณรงค์ ยิงรักศรีศักดิ

่ ์

๒๑/๐๗/๒๕๑๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๕
นายณรงค์ ขันแข็ง

๒๒/๐๒/๒๕๒๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๖
นายณัฐกมลรัตน์ ลำพองชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๗
นายณัฐพล รักษาภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นายณัฐรัตน์ สายหยุด

๐๘/๐๗/๒๕๓๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นายดนุภพ แสวงดิลก

๐๗/๑๒/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นายเดียว

่

ต้นงอ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นายถวิล ศิริเวช

๒๓/๐๓/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นายทรงธรรม วังชมภู

๒๒/๐๙/๒๕๑๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๓
นายทวีทรัพย์ สีหัวโทน

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นายทองจันทร์ สมภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๑๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๕
นายธนพล ทันจิตร์

๑๙/๐๒/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นายธนภัทร หมายมี

๑๘/๐๒/๒๕๑๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นายธวัฒน์ พรมรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๒๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นายธวัชชัย เต็งประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นายธวัชชัย ผิวเหลืองสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นายธีระวัฒน์ เมืองนาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นายธีระพงษ์ ขำแดง

๑๘/๐๔/๒๕๓๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นายธีระวัฒน์ มิรัตนไพร

๑๒/๐๘/๒๕๒๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นายนพดล พงษ์สนิท

๒๙/๑๑/๒๕๑๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นายนพรัตน์ สุริโย

๑๗/๐๙/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นายนราศักดิ

์

สุขยานุดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นายนิคม ผดุงเวียง

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นายนิติกร ชามะรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นายบพิตร บุตรศาสตร์

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๔๙
นายบรรพต ธีระลาภ

๑๘/๐๔/๒๕๑๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นายบุญนำ พุทธา

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นายบุญเยียม

่

สังฆทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นายบุญหนัก ชาวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๑๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นายบุญเหล็ง ศิรานี

๐๗/๐๗/๒๕๐๗
วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นายประจวบ สุวรรณคำ

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นายประจิต ประทุมดี

๒๗/๐๔/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นายประทับ ชรากาหมุด

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นายประยุทธ พันบุปผา

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นายเปยมศักดิ

์

สมสวย
๒๔/๐๓/๒๕๒๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นายเปยมสุข ไชยโชติ

๒๒/๐๗/๒๕๑๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นายพลตรี ศิริเวช

๑๗/๐๕/๒๕๑๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายพัฒนพงษ์ นันทวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายภัทรพล เมืองขวา

๐๕/๑๒/๒๕๒๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายมงคล พระกระโทก

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายมณฑล แสนเสนา

๑๓/๐๓/๒๕๑๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นายมนตรี กรเกษแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นายมี ราหา

๒๗/๐๒/๒๕๑๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นายยอดชาย ทิพโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นายยุทธนา เศษโถ

๒๐/๐๔/๒๕๒๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นายเริงนรินทร์ บุตรพรม

๒๒/๐๒/๒๕๒๒

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นายวัลลภ วัชระโภชน์

๐๔/๑๑/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นายวิทยา สายบรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๑๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นายวิทยา ขันแข็ง

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นายวินัย ภูหงษ์นิล

๑๔/๐๒/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นายวินัย จันดาวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นายวีรวิชญ์ ธนชิตนิธิโรจน์

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นายวีระพงษ์ ผลนำอ้อม

๑๕/๐๙/๒๕๓๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นายวีระศักดิ

์

ศรีเครือบ
๑๖/๐๕/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นายวีระศักดิ

์

ชลสาร
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นายเวทิน ขันธิรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นายศรัญ ศรีธวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นายสกาว แสงคำไพ

๒๕/๑๑/๒๕๑๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นายสมคิด นาทสีทา

๒๐/๐๘/๒๕๒๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นายสมชาติ จันทร์คะมุด

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นายสมชาย บัลลังก์

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นายสมบูรณ์ วงค์ลุน

๒๒/๐๗/๒๕๐๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นายสมปอง อนันตพักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นายสมยศ ทะวะลัย

๒๙/๐๔/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายสมยศ เหมมณี

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นายสมศักดิ

์

จันขุมเหล็ก
๐๘/๐๘/๒๕๑๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นายสมศักดิ

์

จันทะวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๒๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นายสาธิต สิทธิสาร

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นายสุชาติ สุดสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นายสุดใจ ไชยผา

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นายสุเตียน เนตรวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๐๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นายหนูบอน วงแหวน

๒๒/๐๑/๒๕๑๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นายอดิศร โททอง

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นายอธิป แก้วสมศรี

๓๐/๐๓/๒๕๒๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นายอธิวา สายทา

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นายอนิวรรต จิตตะเสน

๑๘/๐๓/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นายอภิเดช โคแสงรักษา

๒๖/๐๒/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นายอภินันท์ กิจทรัพย์รุ่ง

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นายอภิสิทธิ

์

สีสุด
๒๓/๐๔/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นายอรรถพล ปนะโต

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นายอาทิตย์ ดวงประทุม

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นายอำนาจ กันลือชัย

๑๗/๐๗/๒๕๓๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นายอำพร อ่อนหวาน

๒๔/๐๓/๒๕๑๖

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นายอำพร ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นายอุดมศักดิ

์

พุงธิราช
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นายอุลัย จตุพรม

๐๓/๑๒/๒๕๑๑

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นายเอกพล จันทาลุน

๒๑/๐๔/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๑
นางสาวกฤษณา พาริหาญ

๑๘/๐๓/๒๕๓๓

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๒
นางสาวกาญจนา แก้วขุมเหล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๓ นางสาวกาญจนาภรณ์
เพชรล่อเหลียน

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๔
นางสาวณหทัย วรชินา

๑๕/๐๒/๒๕๓๘

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๕
นางสาวตุลาวรรณ พลจังหรีด

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๖
นางสาวนฤมล ภูมิพฤกษ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๗
นางสาวนำเพชร ไชยคิรินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๓๗

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาพล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายภูบดินทร์ ดีหลกเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายจีรสิน อุดปอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยศิวามงคล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายรัฐพงษ์ เงาศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายภูริ ศีวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงชลธาร วิชาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา มาลาไสย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงบงกช ไชยศิวามงคล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายชนะภัทร ไชยจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัตชรินทร์ ปทุมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงพิยะดา มลาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศศิวัตตา วิชยาภัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงธิติมา ศรีบัวลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงนำฝน เวียงอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายศราวุฒิ วงศ์เสนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงวันวิสา ศรีคัทนา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงยุพรัตน์ มาตยาคูณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงอภิญญา ตุ้มสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงจิรารินทร์ ดีหลกเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายสุรบดินทร์ ยืนนาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายวรเชษฐ์ มะโนมัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณฐมน วรรณรงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงณัฐฐาญาดา กำมันตะคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงขวัญกมล นามราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธีรภัทร วิโรจน์จรัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายธีรธร อุ่นตระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงกัลยา ขันทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงฐิติยา เสนพงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงอุมาพร เวียงอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธิติสรณ์ ทิพย์วัฒน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงศิวพร หาวกระโทก

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นางสาวทัติญาพร ไชยแสง

๒๒/๐๕/๒๕๑๐

วัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๑
นางสาวมินทรา ลีลาบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๒
นายวิศณุกร ทองพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๓
นางสาวเนตรนภา จักรก้านตง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๔
นางสาวอุษามณี มีพิมพ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๕
นายเกียรติก้อง โพธิศรีไม้

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๖
นายเจษฎา กิงเมืองเก่า

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๗
นายเจษฎา โพชราแสง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๘
นายชนาธิป สุทธิโสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๕๙
นายณัฐวิทย์ ทิพยวัฒน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๐
นายพงษ์สิทธิ

์

อรรควงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๑
นายพีระศักดิ

์

ไชยหงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๒
นายภูมิกานต์ ตะราษี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายกิตติพงศ์ นุกูลการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินเปยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายเทียนชัย อารีชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายนิตนันท์ สุ่มมาตย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายฤทธิเดช ชูไทย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายสุพจน์ ปลาดรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายสุรเดช นราทร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงจามจุรี สิริชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงนิรชา บุตรโคตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงปยะดา มุธุสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงมัชชุกา ชลไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงยุพาพร รัตน์อนันท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงลินดา พานิชชา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสิรยาพา ชนะจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุชาวดี สายวัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายกฤษดา สาสีเสาร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายกันตพล บุนนาค

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

เผือแผ่

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ วิชพล

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายเตชพัฒน์ จันทาพูน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จอมคำสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หาวกระโทรก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงกมลวรรณ มูลคร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงจันจิรา มงคลเคหา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงปภัสร แมนสถิตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิยดา บรรดาศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงมานิตา เวียงสงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงมินา เทพปตุพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงศศิตา นนทยง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายกฤษกร คำภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายกฤษณ์ดนัย จตุเทน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายกิตติทัต อุ่นนาแซง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

สภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายพงศกร ตินรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายพรนฤทธิ

์

อาษาศึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายฟาใหม่ แน่นอุดร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายวีรวัช สุ่มมาตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายศุภาพงษ์ ตะราษี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วปดโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา ธรรมแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงจิราวรรณ พรมศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงณัชพร กิจวัฒน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงปริยาภัทร ถัวทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปยพร เวียงสิมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรมนัส ตินรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงพิมนภัทร์ เบ็ญจโลหกะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงแพรวา ทีหอคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงศิริขวัญ สัตนาโค

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายธนกฤต บุตรจำรวญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายธนัช บุญวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายมงคลชัย แน่นอุดร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ บุตรหนองหว้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายวัชรากร โคตปาสัก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ กิจกุศล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐทิวา เทียงผดุง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณพัฒน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพิชชาภา ทูลธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายเอกมล แสนทัศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงมินตรา สีดาคุณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงชญาดา ไชยศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ อ่อนภูธร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายกรฤต ราชบุรมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายพงศกร ศรีโคตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายธีระชาติ สุขรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงนุชจิรา คุณุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายอนิรุท บุญโทแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

กรีเวียน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

อาวะรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงพัชราวรรณ จันโทภาส

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายธนพล โมกขรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงนุศรา กุลเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงวิจิตรา หลักแวงมล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงธนาพร ธนะพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ชะรานันท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุธิดา เจริญสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงธนัชพร ด้วงใบบัว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายเอกรินทร์ กองกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายสรายุทธ แสนรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงรัตนา พาระนาที

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงนิลดา มะอาจเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศิริภักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีโยหะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายสุวินัย บัณฑิกะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงพรศิวะ แย้มโกสุมภ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงณิรดา อนุนิวัฒน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงจิรภิญญา แจ่มเทียงตรง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๑
นายเสรี นาไชยโย

๑๒/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๒
นายธนกฤต ขันธวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๓
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชูลิขสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๔
นางสาวศรัณย์พร พูลเพิม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๕
นางสาวณัฐธิดา เพ็งปอภาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๖
นางสาวเนตรนภา อุตัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาวกนกวรรณ มาพร

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๘
นางสาวศุภลักษณ์ อุทิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาวณัฐนรี มะปะไมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๐
นายณัฐพล วนวาที

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๑
นายศิริวัฒน์ เศษบุบผา

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๒
นางสาวจินดารัตน์ เสาสมภพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวศศิธร ศรีแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๔
นางสาวธัญชนก จักรพล

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๕
นายกิจจำนง จำนงกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๖
นางสาวจันทกัญญา ไชยโชค

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๗
นางสาวสิรินทรา ตากแดดหัวโทน

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๘
นายชวกร สมมัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๖๙
นายธรรมรัตน์ มีชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๐
นายณัทพงศ์ ปราบมนตรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๑
นายธนพล มยุโรวาส

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวศิรินัดดา พรหมคุณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๓
นายวัชรพล ดีอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวอริสรา สุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาวขวัญจิรา อุทธิยา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๖
นายนิติณัฐ จัตวาภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวเมธิญา ไชยเชษฐ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายเมธี สังฆทิพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวกมลชนก อาสัยสงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาวทัศนวรรณ ศิริสุนทรกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๑
นายชิษณุพงศ์ อาดคำไพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๒
นางสาวณัจฉริยา แน่นอุดร

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๓
นายธนากร สุวรรณไตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวฉัตรฑริกา มะโนมัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวปรียารัตน์ ประกอบแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๖
นางสาวนัจชนันท์ รัตนตรัยวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๗
นางสาวพุทธิพร ฉิมไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๘
นางสาวอาธิตญา เสาสมภพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๘๙
นายคมชาญ เพชรกรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวสุรางคณา จตุเทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๑
นางสาวพิชญา เพชรพินิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๒
นายสมัสชัย แสงชาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๓
นายกิตติพศ ศิริเวช

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๔
นางสาวพรนิภา ประทุมขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๕
นายวิศิษฐ์ศักดิ

์

บุญวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๖
นางสาวปาริฉัตร ภาคภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๗
นางสาวพรธิดา ถินนาวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๘
นางสาวสิริสุดา ภูทองปด

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๒๙๙
นางสาวจิณภัทร เจริญเขต

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๐
นางสาวสุวิภาภรณ์ โพละลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๑
นางสาวนภาพร จ่าภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาววิภารัตน์ สรสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๓
นายธนภัทร อิฐรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาวภากร วิชัยสอน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาวปยธิดา มาตย์หงษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวปรืยชาต ขันประกอบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๗
นายพุฒิเมธ กองสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๘
นายเกียรติศักดิ

์

ภาคำนาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวธมลวรรณ อ่อมอารีย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๐
นายกันตพิชญ์ จันทะนันท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาวศศิธร อักษรวิลัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๒
นายกิตติศักดิ

์

สวัสดิสาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๓
นายสุรวินท์ สิมภูมิณรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๔
นางสาววนิดา แก้วเกตุศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๕
นางสาวเจนจิรา นิลผาย

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๖
นางสาวเบญจมาศ แก้วเขียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๗
นางสาวพิมพ์ชนก ดวงโพธิพิมพ์

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๘
นายมนพัทธ์ อินธิสาร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๑๙
นายระพีพัฒน์ เมืองศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๐
นายอัครพงศ์ มะโนรมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๑
นายนิธิภูมิ ทองภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๒
นายวราพงศ์ วินทะสมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๓
นายวรวัตร โชคดีวัฒนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๔
นายกฤติน สุวรรณเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๕
นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๖
นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์

๐๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๗
นางปยนันท์ รินทา

๐๑/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๘
นางสาวแจ่มจิต ดลแสง

๐๗/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๒๙
นางสาวละมุลเพชร ภูเลียมคำ

่

๒๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายพรหมมินทร์ ไชยสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอริสา ใยพิมพ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงวราพร วันจันตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายเอกรินทร์ โพธินางรอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงฟยดา ดลเสถียน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ดลแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๖
นางบรรยง โคตรชัย

๒๖/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๗
นางสาวอรนภา ตาลสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายกรวิชญ์ ตาลทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายกฤษณะ แวงโส

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ยิงยืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเยียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายทินกฤต เบ้าศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายธีรภัทร หันนำเทียง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายปฏิภาณ ศรีโพน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายปญจพล พลเยียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายภูวมินทร์ สบเหมาะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายรัตนพล ชายสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

ตาลสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายวรายุทธ วิเวกวิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายวีระพงษ์ พลเยียม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายศรายุทธ สิงหากัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศักดิศรี

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายอนุชา นากุดนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ดลแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ประวะเสนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงเกศินี ประทุมวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงฐิติมา ตาลพรศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ตาลเลียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงณัฐวิดา วิเศษโวหาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนิกัลยา บัวระพา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงเปรมวดี อรัญมิตร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงเพชรา นาเมืองรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงลิลณี อนันตภูมิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงศิรภัสสร บุตรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงสายฝน แวงเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุภัสสร ดวงสุพรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงอัญชิราภรณ์ เหน่งเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา แวงวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงอารยา พลเยียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอุมากร ภูมิพฤกษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๑
นายนพดล ศรีระกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๒
นางมุธิวา เดศทิศ

๒๑/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๓
นางสาววิจิตรา อัศวภูมิ

๑๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๔
นายพชร สนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๕
นายวุฒิชัย ประเสริฐสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๖
นายสุรชัย พรมวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๗
นางสาวเกษร สายศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๘
นางสาวดาวนภา แห้วดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๗๙
นางสาวนิตติยา รักษาพร

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๐
นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๑
นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๒
นางสาวสุธิตา ชุมพล

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๓
นายณัฐวุฒิ อินเอ้ย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๔
นายประสิทธิ

์

บุญชู
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๕
นายพงศกร สารรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๖
นายวีระศักดิ

์

ศรีสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๗
นายศรเพชร สังฆะพรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๘
นายสุธน เวชวรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๘๙
นายอัครฉัตร เพียรชนะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๐
นางสาวจิราพร บุญเข็ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๑
นางสาวณัฐทิชา พิมพิลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๒
นางสาวทิวาวรรณ ลาเกียว

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๓
นางสาวปนัดดา กลมมลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๔
นางสาวปยะณัฐ หงษ์จันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๕
นางสาวพรทิวา แสนสุด

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๖
นางสาวพัชรี สารรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๗
นางสาวยอแสง กมลละคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๘
นางสาวรุ่งตะวัน จันทะพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๓๙๙
นางสาวลำใย อโนนาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๐
นางสาววิลาวรรณ ลาเกียว

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๑
นางสาวสายฝน ศรีคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๒
นางสาวสิตานัน โคสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๓
นางสาวอนงค์ สารบรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๔
นางสาวอรอุมา นามกุดเรือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๕
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีบุษย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นายธีรพัฒน์ เขตโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นายปรีชาชาญ บุญนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นายพรเทพ ทีนำคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นายภาคีนัย แสงทะมาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นายรุ่งธิวา พิมวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๑
นายอัฐพล อาจศัตรู

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๒
นางสาวกัลยาณี ปยะมาตย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวชีวนันท์ สิงห์โนนทัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาวณัฐธิดา ประทุมชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๕
นางสาวดลยา วงศ์อนุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๖
นางสาวดวงใจ พรมวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๗
นางสาวปนัสยา ศรีบุษย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๘
นางสาวปญญธิดา เชษฐสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวเพ็ญพร สอนเถือน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวมะลิตา ไชยนาเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๑
นางสาวลลิตา วงค์อนุ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาววราพร ผิวจันดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๓
นางสาวสาริณี สายศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวสุธิดา ทีนำคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวสุภาพร พิมบูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวอภิญญา พรมวรรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวอรทัย อ่างลี

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาวอัญชลี คำทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๒๙
นายกฤษฎา กรไชยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นายกฤษฎา สารรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๑
นายจีระศักดิ

์

บุญนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๒
นายชัยวัฒน์ จันทร์จร

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๓
นายณัฐพงษ์ วงค์อนุ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๔
นายณัฐวุฒิ ชินคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๕
นายทวีชัย ปยมาตย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๖
นายพีรวิชญ์ มะโนธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๗
นายสถาพร ไชยหงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๘
นายสุขสันติ

์

รังกุดเรือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๓๙
นางสาวกนกพร แดงบุญเรือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวจุติพร พิมพิลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๑
นางสาวชนิดา ศรีคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๒
นางสาวทิพย์พวรรณ คำมีภา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวนราภรณ์ ขอมเดช

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวนิภาภรณ์ รินชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาวเบญจมินทร์ นิกาเกต

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวพนารัตน์ แสงใหม่

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๘
นางสาวพรนภา พรมวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๔๙
นางสาวพาณุเดช คำหอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวพิชยา ชนชนะชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๑
นางสาวมลิสา เพ็งมาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๒
นางสาวมะยุรี ศรีบุษย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๓
นางสาวศรัญญา กมลสาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๔
นางสาวสุมาลี สารรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๕
นางสาวเสาวลักษณ์ คำรัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๖
นางสาวอรอนงค์ สุดวิลัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นางสาวอาทิตย์ตยา ไดยะศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๘
นางสาวอารยา แสนสุพรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๕๙
นางสาวอารียา พิมใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวอารียา กรมวัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายกรกฏ ปดตาระเต

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายคเณศ สีเนตรหอย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายจตุรงค์ พันธุรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายเฉลิมพล วงค์ตลาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ศรีบุษย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายชัยศักดิ

์

ปองคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสวรรค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายธวัชชัย แนวทวิทย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธีระพงษ์ วงค์วิลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายนนทบวร นาดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายนวพล สุจริต

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายศุภชัย ใคร่นุ่นน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายศุภชัย วรชินา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายสกลเกียรติ พรมวงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายสมจิตร โชติโน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายสุวพงษ์ จอมสมสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายหัสดี พลมนตรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายอัจฉริยะ ไผ่โสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สิงห์โนนทัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงดวงฤดี ชินคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน อาจศัตรู

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงนิติพร พันธุระ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ สำราญเย็น

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงพรพรรณ โพธิวัด

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงพัชราวรรณ พุทธแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงพัณณิตา ธรรมลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงพันธภา ผันอากาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปยมาตร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปยมาตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงพิยะดา รักษาพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงมธุรดา เภสัชชะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงมนธิตา กอสุระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงมารศรี ทาปลัด

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล คำรัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ห้วยศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสะแกวัลย์ พิมพิลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุชาวดี ลุ่มนอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอภิญญา เศียรทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๐ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
เพ็งพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายศาสตรา ผาดาบรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายชัยกรณ์ กองมงคล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐดนัย โสมาเกตุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา ตรีเทพา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงณันธกานต์ กำแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายดรัสพงศ์ ทองมูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธนโชติ สุธรรมรังษี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายปยเทพ ทิพย์มะณี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพิชยะ ศรีคำภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายภาคภูมิ ศรีขัดเค้า

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงภาสุกาญจน์ พันเดช

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงวรรณิภา โสมาสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายวันเฉลิม คะเรรัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ เขียนจูม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุภาพร เกตุมาตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายอรรถกร เพ็งเลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกนิษฐา สืบเวียง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงกัญญา พัฒนสาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงจิราภา โปรดประโคน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชนาภา เวียงสมุด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงชยาภรณ์ ตังชัว

้ ้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

สรสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายฐิติพงศ์ สุทธิทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัชตชา ไชยทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายทรงวุฒิ ขันชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายธนบัตร พวงพี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธีรนันท์ อิมพูล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

พันเดช
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธีระเดช มุลี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนภาพร ยอดสิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงนิธิพร กันมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายนิมิต ศรีเกือกูล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงประวีณา ทองนาเมือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายพัชรพล สามารถ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพิจิตรา มลาศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพิยาดา เผ่าศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายรุ่งเรือง มุสิกะวัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงวณิชยา

เตชวิวัฒน์วาณิชย์ ๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวิภาดา วิลาจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชืนบุญชู

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์หอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงอนุชรา เรืองภู่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงอภิรดา ปญญา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงอัมพิกา วินทะไชย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอาทิตย์ งามผิวเหลือง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายเกริกพล รินทร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายเนติธรณ์ เขตสงคราม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงเปรมฤดี แก้วหนองคู

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สุภวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกนกอร นิตุธร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายกฤษดา กลางโนนงิว

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายกวิน สาวิสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขปอ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันเกลียง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายกิตติคุณ ไชยฮะนิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายคมกริช ธงทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงจันจิรา ไชยโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายจีรยุทธ ศรีสนอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายชัยสุวรรณ สุวรรณพิงคา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สนันเอือ

่ ้

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายณัฐภูมิ สลับแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายตามพล ไชยแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายทิชานนท์ แสนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายทิวา มาบุญธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงธัญสุดา อังกาบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคำภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายธีระพงษ์ จตุเทน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธเนศ เหง่าง่า

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงนภาวรรณ ไร่วิบูลย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายนรินทร์ จันทะดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายนาวิน ประทุมดวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายประวิทย์ ขันธุปตย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายปญจพล โพธิกลาง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงปทวรรณ คำสมปราชญ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงปารณีย์ สุวะมาศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายผดุงศักดิ

์

บัวจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงพิยดา มะโนลัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายภานุพงษ์ เจริญเขต

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ลาพัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงลักขณา ไชยฮะนิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงวรรณนิสา อารีเอือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงวรรณษา ทนงแผลง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงอรนันท์ พลกล้าหาญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๔
นางสาวอารีย์ พลีดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงเหมือนฝน นาเรียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๖
นางสาวขนิษฐา ฐานะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๗
นายเชน ศรสำราญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๘
นายจักรภพ ธรรมโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๘๙
นางสาวดรุณี จันทึก

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๐
นายนครินทร์ วงศ์คำสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๑
นางสาวปาริฉัตร หมอกมัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๒
นางสาวปาริชาติ หมอกมัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๓
นางสาวปยวรรณ แสงสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๔
นางสาวพัชรา แสนคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๕
นางสาวมะลิวรรณ พรมโคกกลาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๖
นางสาวยุวดี มูลคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๗
นางสาวรัฐชิตา เมาะราษี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๘
นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์บูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๕๙๙
นางสาวศกุณา แสนมนตรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๐
นางสาวอานามิกา กลางพิมาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๑
นางสาวเมรินทร์ ศรีทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๒
นายวิซญ สุอานนท์

๑๕/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๓
นางสาวสุพรรณี สังฆมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๔
นายนฤเบศ ปริปุณณะ

๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๕
นายวิศรม พรรณเกตุ

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๖
นายมงคล ศรีบุญมา

๑๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๗
นางสาวสุธิดา ศรีมะเรือง

่

๑๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๘
นางสาวสศิมา สืบสำราญ

๒๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๐๙
นางสาวนารีรัตน์ สาริโก

๑๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นางสาวกัลยา จอมขวัญ ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๑
นางสาวภัทรวดี สุจริต

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นางสาวสุชาริณี วินทะไชย

๒๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๓
นางสาวณัฐญาภรณ์ จำเริญวัย ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๔
นางสาวพิทยาภรณ์ ปาปะขัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๕
นางสาวสุพัตรา งิวลาย

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๖
นางสาวทิพย์ชกร สามารถ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๗
นางสาวมนัสนันท์ ชมภูบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๘
นางสาวดรุณี ศรีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ ทองปน

๒๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายจตุรวิทย์ รัตนเวฬุ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายธนพล ปุมไสว

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายสาริน นามบุญเรือง ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีอินทร์ชุม

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายกิตติพงศ์ สาระศรี ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายจักรภพ อุ่นเจริญ ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายโชคชัย พรรณขาม

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายภูทฤธิ

์

กมลรัตน์
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายธงชัย พระชัยบุญ

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายโชคสามฤดู พันชรา

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายธีรเทพ ยอดรัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายวราดรณ์ วันศรีรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงปญจวรรณ ทดนาที

๒๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงเกวลิน โปมินทร์ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงวิชญาดา เมืองสมบูรณ์

๒๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นารักษ์ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงทัศนีย์ พันทา

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงญาณิศา ชัยมงคล

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงพรทิตา ภิรมพงษ์

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงภัทรดา แก้วประเสริฐศรี ๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงลัดดามณี เฉียดหนองยูง

๓๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปะละมะกาศ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงธัญรดา อาษาขันธ์

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงปยดา อะปะหัง

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงชุดาภรณ์ อุทาประเสร็ฐ

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงฐิติมา ปดมะฤทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงนิชาภา อุประจันทร์

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงธัญญนันท์ ตะเภาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงกรกนก หลอดแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายพงศกร กิจมานะ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายศักรินทร์ ตรีพงษ์

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายธนพล วัยเจริญ

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายชนินท์ กอผจญ

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายนันทกานท์ ทองราช ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธีรวัตร เปานาเรียง

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายธนพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายศักดิดา

์

ถวิลหวญ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายกายทิพย์ โสฬส

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายจุตพล รัตนเวฬุ

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายธีรศานต์ สุระพินิจ

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายภัทรพงศ์ ชงคาสี

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายชุติพนธ์ พลเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายจรัญ จันทร์ดาชัย

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงเสาวธาร พรมวงษ์ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงสายปาน ศรีสุมิง

่

๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา กุลกิตติ

์

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงปทมพร พรมบุตร

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีหารักษา

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงกุสุมา ฝางแก้ว ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๖๙ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
เคนหาร

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สุรีอาจ

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงปนแก้ว มีหวายหลึม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงธิดา มังมี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทาทอง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

กำลังแพทย์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายพงศกร หาทรัพย์

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายเจษฎากร แนบสนิท ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายตระการณ์ สุโยธา

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายเนติภูมิ เทพจันดา

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายบดินทร์ เณรเกิด ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ ศรีหนองจิก
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายพิภัช ประเสริฐสังข์

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นุชนาม ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายรัชต วินทะไชย ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายสถิระ ดอกจันทร์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายนรบดี ศรีสุรกุล

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐพล โพธินาม

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายสมพงษ์ สุขเกษม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงกาญจนา ทะวาแสน

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงอรรยา น้อมระวี

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงชลธิชา สาไพรวัน

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงธิดา ศรีสมมาตย์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงอนิญชิตา พิสิษฐ์ภัทรศรัย

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงสิริกานต์ อิศรานุวัฒน์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงอาทิตตา เหนือพันธ์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พวงทวี ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วไวยุทธ

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงบุษกร หารประทุม

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงบุษบา หารประทุม

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญโต

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ จันทะเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐชา หนึงคำมี

่

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงรัตนพร ศรีหาเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ มูลนิกรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสิทธินันท์ เจนดง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายนนทวัฒน์ พิมพ์วิชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ มนปราณีต

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จ้อยนุแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายปยวัฒน์ มูลนิกรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา พิลึก

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวิไล ทองไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธาตุคำภู

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุพรรณี ศิริเวช

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงเยาวภา เสริฐวิชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงชมพูนุช ผดุงกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงศิรินภา เลิศลำหวาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุรีย์พร อุทัยรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายมรุเดช ปนละออ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สอนโคตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๑๙
นางโสภา ยืนนาน

๑๔/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวชนัยกานต์ พรมเกตุ

๑๕/๐๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๑
นางยุพิน ชมภูบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๒
นายสันติราษฎร์ เทียนสี

๑๐/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๓
นางรัชนี ศรีเมืองปุน

๑๒/๐๘/๒๔๙๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายธัญวฤกษ์ ไชยทองศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายนครา บูรณะเวช

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายยุทธพิชัย โพธิสูง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายรณชัย ขัตรฤกษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงวิภาวี อามาตย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายสกลรัตน์ พาลเหนือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอนุศรา ปุริตา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงอริสา บุตรสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงแพรวา โวหารลึก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงปยะวรรณ เวียงแก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงภัสฎาภรณ์ เศษโถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิรัชญา เวียงแสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายชลธร มูลมณี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงธิชาพร สารจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายธีรภัทร ใหม่วงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงนริสรา พันมหา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายประจักร์ แซ่ซือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายฤทธิไกร เมืองนาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงศุทธินี ขันชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายสหรัฐ ปตตาเขสูง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ปุริตังสันโต

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงจงรักษ์ แสงน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายณภัทร สีลาดเลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงนริสศรา สีลาดเลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายนันทพงค์ โคตรุฉิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายนุพงษ์ วิทยาภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงรัชนี ละอองเอก

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ โกสีลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ สารจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงขวัญกมล ใจบุญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงพชริดา สอนภูงา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ช่วยสงฆ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายทวนทอง สารจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายมนตรี เภาศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายอภิชา ผดุงเวียง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธิติโชค ผดุงเวียง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๑
นางกรรณิกา จันทเขต

๐๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๒
นางสาวจารุดา ศรีนารา

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๓
นายชัยรัตน์ พันทา

๒๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๔
นางรุ่งนภา การฟุง

๐๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๕
นางวิยดา พันทา

๑๓/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๖
นางอภิญญา วรรณทองสุข

๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายกวิน สุราอามาตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงกาญจนา วิจิตพจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐภูมิ ล สุวรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ พะละพัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายพิสิฐสรรค์ ดอนมะลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงมณีวงค์ คงหอม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายรัฐภูมิ รัดแมต

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายวันชัย กล้าหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงหิรัญญา กัลวรรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยโสภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายชัฎนัย บุญเทียม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงพัชรี เทพคูบอน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงมณธิชา มิลหล้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงลัดดา จารัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเกตวรา พินิจการ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายทรงพล เย็นเกษม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงวนิดา คอนมะลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงศิรินภา รัฐวนิชย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงอาจารียา เขียวสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงอุมาพร โพนชัด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงเขมิกา อังคุนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชา ธุระกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประเสริฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัฐกุล คำบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณพยันต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฐวิชา สอนโกษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงทิพย์พาพร ปจชะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายธนพัต จอมคำสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา แสงมุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายอนุชา กาสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ วิเชียรศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายเอกอนันต์ บัวระบัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายชุติเทพ ไผ่โต

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธวัชชัย ธรรมไขย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายประภาส แสนคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุนิสา ขัตรฤกษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงกัญจนพร เปอร์ดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายธีรพล บัวบานศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ญาณผาด

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายสินประเสริฐ สุเทวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายสุรชัย วงษ์วิบูลย์สิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ สังฆะมะณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายมินทดา ศรีถาวร

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายอัฏษฏาวุธ สุทร

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ถวิลผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงญาณิศา ทายัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงณัชชา วันโพนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงธนัฏฐา เนืองมัจฉา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธีระเดช เหล่าอาจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงปองกานต์ บำมิลา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงพรชิตา บุญเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี สีลาดเลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุภัสสร วิลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายอภิชาติ โสภาวะนัส

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงอรวดี สารจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ นาคประดับ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายณัฐพล จอมคำสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายธนากร ไชยเวช

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายนราวิชญ์ แสงดารา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงพิยดา ภารสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงรัญจวน สังเฉวก

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายวีระพัฒน์ จอมคำสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายศราวุธ พุทธา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายสรยุทธ ศรีเลิศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงเกษมณี จอมคำสิงห์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายจักรินทร์ ภูช้างทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงณัฐติกานต์ จันทร์โนนแซง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชนโนราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายทศพร จอมคำสิงห์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายธีรวุฒิ ไกยสวน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายนันทชัย ธุระกิจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวนิดา อังกาบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นวนกันยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายวิษณุ ศักดิสีเท้า

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงสุจิตรา พลเทพ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายเจษฎา ลาดสำลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายธีรวัชร นาคประดับ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงวรินทร วินทะไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงจีรนันท์ พุ่มเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

แสนโสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทนาตาล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธวัชชัย จอมคำสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายธีรพล สุขหนู

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงปยธิดา จอมคำสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายพิทยุตม์ วินทะไชย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายภัทรพล จอมคำสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายรฐนนท์ จอมคำสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ จอมคำสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ โทบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายศักดาวุธ จอมคำสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุปราณี วินทะไชย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงเฟองลดา วิเศษศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงโชติกา จันทร์โนนแซง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายนพรัตน์ พัฒนสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงพรนภา เมาะราษี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายพีระพัฒน์ พูสีดิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงมลธิรา จอมคำสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงมาติกา จอมคำสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายยิงวัฒน์

่

วินทะไชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงศิริวรรณ เจินทำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงสิริมา ศรีไชย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสุมิตา ภูเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายสุวิทย์ เรียงลง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายอรงกรณ์ แวงสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สรักษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงชลธิชา หอยจับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงนันธิดา วินทะจักร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงนุสรา วินทะไชย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงบังอร บุญศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วินทะไชย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ จอมคำสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงเอมอร วินทะไชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ถามณาสาตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายทินกร พาดฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยหงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงวิรัตน์ นามมนตรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายศรัณยู จอมคำสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงสาธิกา จอมคำสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๘๙
นายพงษ์สาคร สุวรรณธาดา

๒๙/๐๓/๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๐
นายสุภัทรไชย์ ภาภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๑
นายดอนเดช กลางประพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๒
นายปรีชา วิชพล

๑๓/๐๗/๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๓
นายศักดิดา

์

ใสสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๔
นายมนัส ดวงดี

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๕
นายวชิรวิทย์ เศรษฐนันท์

๑๘/๐๒/๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๖
นางสาวนิตยา ปนละออ

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๗
นางสาวอัจฉรา พรพิพัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๘
นางสาวสมพร สิงห์อ้น

๐๓/๑๒/๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๐๘๙๙
นายศักดินรินทร์

์

บุญวิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านเปลือยใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงชาลิสา ศรีกลับ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลือจันดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงนวรินทร์ ศิริกุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงนิตยา มูลทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรชิตา ทองอนุ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวายุ คงเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุภาวิตา นาสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

พละบาล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงส่องหล้า แทนสมบัติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอนุพงศ์ สัจจา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายอัครพล หอมเนียม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายเอกราช บุตรสอน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายโชคอนันต์ ทองสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายฉัตรมงคล สีดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายชาครีย์ หงษ์บัวภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชาญณรงค์ ชมสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายชานนท์ นามมูลน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐกร คำยางจ้อง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงนพมาศ เกตุแสนวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงนพวรรณ เกตุแสนวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงนภาลัย ดวงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงนิศาชล ยางวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงมลฤดี สมสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงรัศมี มงคลศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา คล้ายแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงละมุล ดวนขันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๗ เด็กหญิงวรรณธนาชัย
วงษ์ศรีมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงวัทนพร ทำจันทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายวินัย วงษ์สามารถ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวิลัย เพชรรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายวีระยุทธ กงทัพ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายสิทธิเดช วงษ์สามารถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงอุมาพร บุญมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายโยธิน คำโสภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลพศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

ปองไป
๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงนริสรา มัจฉายามาตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงปาริชาต โสภาพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๓๙
นางสาวปยธิดา คำพร

๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี แพนสมบัติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะคาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายอธิการ พลหนองหลวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายอังกูล แนบโนนสูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เอกรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๕
นายนพฤทธิ

์

อ่อนโคกสูง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๖
นายปยะวัฒน์ พาลอุ่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๗
นางสาวพรนภา วงษ์อาจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๘
นายอภินันท์ จันทะบัณฑิต

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๔๙
นายเอก เย็นพินโย

๒๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวจันจิรา คำมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๑
นางสาวจันทร์ทิพย์ บุตราษี

๐๑/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๒
นางสาวชมพูนุช สดับสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวดวงใจ ดอกจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๔
นายธนาธิป หงษ์บัวภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวนัฐธิยา ชุมมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๖
นางสาวปาริฉัตร ภูมิเฟอย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๗
นายพงษพร อ่อนรัศมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๘
นางสาวรัตนาภรณ์ คุ้มเหล่ายุง

๑๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๕๙
นายวันเฉลิม จันทร์ศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวสุพรรณี ชมชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๑
นายอนันท์ พรมดวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๒
นางสาวอริยา ไชยมาตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๓
นายอัมรินทร์ ทิพย์มณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๔
นายอานุภาพ บัวอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๕
นางสาวจารุณี ช่างศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๖
นางสาวจิราพร วิสัยบูลย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๗
นายณัฐพงศ์ ผ่องแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๘
นายสันทัด นุ่มนวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๖๙
นายณัฐพร พงษ์วิจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงณัฐวัตร เงินสยาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๑
นายดรัลรัตน์ น้อยบาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงตันติกร สุกใส

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงทวิวัฒน์ กัลยาลัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงทศพล ประสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงธนพล ยางสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงธนาวุฒิ วรสิงห์

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๗
นายธิติมา ผลาผล

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงธีรพล มัชฌิมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงธีรวัฒน์ เยียมสวัสดิ

่ ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงธีรศักดิ

์

ปรีดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงบุญญฤทธิ

์

เวียงคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๒
นายปนัดดา ท่อนคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๓
นายปนิดา อินทร

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงปญญา ลดผักแว่น

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๕
นายพนิดา พืนฉลาด

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงพรชัย ภู่เหล่าม่วง

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงพัชรพล ทันดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๘
นายพัชรี จอมคำสิงห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๘๙
นายรัตนาภรณ์ ท้าวเสียมเทียม

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงลือชัย ศรีวิไล

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๑
นายวทนิยา ไชยสาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงวรินทร เบ้าทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงวีระพล สูญธร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงศราวุธ ศรีจำปา

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงศราวุธ เดชสังข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๖
นายศศินา ลาวัลย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๗
นายศศิภา สุดวิลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงศิริคุบ อินสม

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงศุภชัย ลุนปุย

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงสงกรานต์ จันทร์ผิว

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๑
นายสมปรารถนา เปรียงพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงสราวุฒิ หานามชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงสหรัฐ พิลาทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสัตยานนท์ เหลืองเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๕
นายสุคนธา ช่างถม

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๖
นายสุพัตรา อินอุดม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๗
นายสุภาพร เตยหอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๘
นายสุวิมล เฟองสังข์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงอธิพล คงทน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงอธิวัฒน์ พรมพิลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วัดธาตุ  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายสุภาพ อำคา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ คำดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายประดิษฐ์ เกาะแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงหทัยชนก โพละลัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงศิลินญา วิสัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงโสรญา ไชยมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายธนภัทร มังศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

เพิมพูน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายอัฐชัย ไชยราช

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายทัฐณาวิน ชุมมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ ไชยเสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ กางเงา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายวิระวัฒน์ มูลทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายวริทธ์นันท์ พันธศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายวัณณุวรรธน์ พันธศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายกฤษณะ ลาดแท่น

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายอานุภาพ อรรควงษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลิซ้อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกาญจณา แสนมาตย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงอารีญา ไชยราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงศาวิตรี เงางาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกิริยา ไชยราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกนกพร อาจสุโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรธิตา หาพันธุ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายธนิสร สีดาดาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายนันทะวัฒน์ จอดนอก

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายเอกลักษณ์ อาจสุโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ คำไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ข่าขันมะณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายตันติกรณ์ ก้านจักร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายญาโนไท โยตะพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายสมภพ จันทร์ศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงศิริวรรณ อุดมคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงณิฌาภัทร ลาดแท่น

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงกิติมา อินพิลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา นามไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุนิษา แพงหอม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงศิริยากร ก้านจักร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๑
นางสาวปริศนา สังสัญชาติ

๑๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายกฤษชรัตน์ นาดี ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายกิติกร ชุมมา

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พบวันดี
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๕
นายจักรพงศ์ สิงห์สนิท

๒๙/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๖
นายชินวัตร จันทร์เทพ ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายชินวัตร บุตรวาป ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ นนทะจันทร์

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายณัฐพล นามเขต

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายทินภัทร สีกู่กา

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธนกฤต ศรีประดู่ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายธนาวุฒิ พลโยธา

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายธิชากรณ์ แสงดา ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายธีรภัทร รัตนสังข์

๓๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๕
นายธีรศักดิ

์

แสงงาม ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายพายุ พุทธา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๗
นายพิทยา สิมลา ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายมินทดา ชมชืน

่

๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๖๙
นายวงษ์เทวัญ สีนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายวัชระ เยียวรัมย์

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๑
นายอาทิตย์ แก้วคีรี

๒๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๒
นายอานนท์ คำสิงห์

๑๗/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๓ เด็กหญิงกัญญญารัตน์
หิมพล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงกิตติมา สายสอน

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงเกษรินทร์ อุ่นเพ็ง

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงจันทร์พร ศรีเมือง

๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงชุติภา โฉมงามดี

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๘
นางสาวณัฐนิช เศษแหม่ง

๑๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงดุสิตา ลางคุลเกษตริน

๑๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงทนิดา สุพาโล

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ จันทคะมุด

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๒
นางสาวนงนุช ชิดภักติ

์

๒๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงนัฐวรา เถาว์สอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงบุศรินทร์ แสงเนตร

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๕
นางสาวปนัดดา เพ็งภา ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๖
นางสาวปนัดดา สมพงษ์พันธ์ ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๗
นางสาวประภัสษา สีกาวี

๑๕/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๘
นางสาวปวีณา เศษวิลัย ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๘๙
นางสาวเปรมฤดี สีกาวี

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๐
นางสาวพรวิพา ตอทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๑
นางสาวมณีจันทร์ ไคร้หมู

๑๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงมลทิลา ศรีเจริญ

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๓
นายณัฐวุฒิ ดำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงอรทัย คำสิงห์

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงวรรณวิสา อินธิแสง

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงนันทิดา ถาวรจันทร์

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงนนทกานต์ วงค์แก้ว

๓๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เผ่าเพ็ง

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงวราภรณ์ อุ่นคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงเจตนิพิฐ ทิพย์แสง

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายภาคภูมิ เดชะคำภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายปฏิภาณ ชุมมา

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วพิลา

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงอรนิชา สารโยธา

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวรรณพร สีโยธา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ สำราญสุข ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุกันยา ใต้เขา

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายชินวัตร ยองใย

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงยุภาพร ไข่สังข์

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ เกตุขุนทด ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๑
เด็กหญิงวิภาวดี นาคมนต์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๒
เด็กหญิงพิชญา หัตถบูรณ์ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา บัณฑิตเสน
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๕
เด็กหญิงชลลดา ตุรุไชย ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงพลอยชมพู สมศรี ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงอาริษา สุทนต์

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ คำสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงปวีณา เหลือลำ

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์ผือฮี

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๑
เด็กชายเชิดตระกูล เชิดชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๒
เด็กชายศิริโชติ เชิดชู ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

คำสวาท
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๔
เด็กชายธนากร ปะการะโต

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายวัชรพล แสนภูมิ

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๖
เด็กหญิงสโรชา บรรดร

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงรัตน์ติญา ทองแสง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พบวันดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงตะวันฉาย แสนคำ

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงพรศิริ วงศ์ม่วย

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงณัฐริดา เทพโยธา ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๒
เด็กชายวรโชติ สายสอน

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กชายเจษฎภรณ์ แสงคุณ

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คณะกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๕
นายสุระ โคตุราช

๒๑/๓/๒๕๓๙
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ วัดไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงกัญญารักษ์ เทียนฉิมพลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๗
เด็กหญิงกัลยา สระกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงชาริดา มาตรสี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๓๙
เด็กชายณรงค์ ชาวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ประทุมทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายธารารัตน์ กันหาจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงนันทกานต์ กุลวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๓
เด็กชายพงศกร วงษ์สนิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายพีระวัฒน์ คลทา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายภูริพัฒน์ หารคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๖
เด็กหญิงมนต์พิม ถมทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงมาริสา สอนสะอาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายศราวุธ ไชยพิมพา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงศิริภาพร อินทร์พันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริธงชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายอภิรักษ์ ภาคมฤค

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กชายณฐพงค์ สรวยงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายนฤพล บุญเกิด

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงรักชนก นารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายสายฝน ผ่องสีดา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๖
เด็กชายยงยุทธ แสงคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๗
เด็กชายชนัสติพัฒน์ จันทร์หอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงชลธิชา กองเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายวิทยา นามวงษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายอนันดา มาตรศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงอรอุมา วิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๒
เด็กชายณรงค์ วันกิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ คำสอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กชายวรวุฒิ พิมปรุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงสุจิตตรา บุญภิโย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงเสาวรส เขตบำรุง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๗
เด็กชายณัฐพงษ์ คงสุดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๘
เด็กชายธนาวุฒิ ดีรักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงสุดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร์ สวัสดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงปาริชาต ห้ามสนธิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงพุทธิดา คงสุดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทีงาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ เสริมวิเศษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๕
เด็กชายสุทิน บุตรจินดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงสุมินตรา เบ้าทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงอทิตยา เสริมวิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ คงสุดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ขดโข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ มีพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายจักรินทร์ คงสุดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๒
เด็กชายจิรายุ หอมสมบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงฐิตา มากเหลือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๔
เด็กชายธราเทพ บุญสงค์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๕
เด็กชายบุญชู เจือจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงปณัดดา วงค์คำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงประภัสศิริ ผลให้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายภูวเนตร เกตุชมภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงมัลลิกา จ่าฮึม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายวิทวัส ผุยศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๑
เด็กชายวุฒิชัย ช่างศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงสาริกา เสริมวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

ขดโข
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๔
นายกฤษดา อยู่ยัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๕
เด็กหญิงชุติมา เสริมวิเศษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายนิพน พันธ์ไทย

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๗
เด็กชายบรรชา คงสุดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายประชา เสริมวิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงพรชิตา คงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงรจนา ขดโข

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงรวิวรรณ จันแพง

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายวิชิด สุทธิกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๓
นายวีระชัย จันแพง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงอรญา สำราญดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายอลงกรณ์ เสริมวิเศษ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายอาจศึก โชติรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายเอกพล เยาะเย้ย

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงกรชวัล เวฬุวนารักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายกวิน ศรีเทียง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายจตุพร สังขพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๑
เด็กชายนพชัย รุ่งเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๒
เด็กชายนัฐวัฒน์ เปรียงพรม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๓
เด็กชายปราโมท ชมชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงพรชิตา ศรีสุไชย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงมาริสา ยอดผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงยุวธิดา สารบรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงวารินทร์ ศรีสังข์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายศรายุทธ กว้างขวาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงสิริวัฒนา เสนกระจาย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงอนุชิตา เพิมทอง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายอนุสรณ์ คำพะอุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๒
เด็กชายอัครเดช สุดสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๓
เด็กชายอัษธิมากรณ์ สุขสนิท

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๔
เด็กชายอิสระ ลุสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๕
เด็กชายกฤษณะ จันทร์โสภา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงพรรวษา ธรรมนาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงสุธารทิพย์ พันธ์พรมราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๘
เด็กชายเทอดศักดิ

์

พิมพ์ศร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๒๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปรีดา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โกดหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๑
เด็กชายชาญณรงค์ ยังเขต

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๒
เด็กชายธวัชชัย ใสสะอาด

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๓
เด็กชายนที จันแดง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงนฤมล เอนกดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายปุระชัย ไข่สังข์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงพดารัช ธรรมนาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๗
เด็กหญิงพรวิษา คงสุดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ชมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา ชมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายกฤษณะ แกห้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายธีรภัทร สุดสูงเนิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงนุชสรา อานไมล์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ศร

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๔
เด็กชายเพชรากรณ์ แสนกล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ ชีวาจร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงจิระพร ชีวาจร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๗
เด็กหญิงธัญญภรณ์ คงเสนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กหญิงมณฑิรา พิเนตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๔๙
เด็กชายสัญญา ศรีธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเหาะ วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายวทัญู บัวพาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๑
เด็กชายจักรินทร์ คำปน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงพิญาดา กาญจนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีนวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา สระกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงกานดา ช่างเกวียน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๖
เด็กหญิงศิรินทรา ทิพย์กระโทก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๗
เด็กชายพีระพงษ์ วรรณโสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ สามะโม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๕๙
เด็กชายอัษฏาวุธ ผามอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุภาพร ก้านจักร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๑
เด็กหญิงพนิดา นามบุญสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๒
เด็กหญิงวชิราวรรณ พลโยราช

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงสาวิตรี นิรินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงมาลีวรรณ ชัยสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๕
เด็กหญิงอินทิรา พันสุวอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา นามัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แคนลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๘
เด็กชายภากร เสนาเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๖๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

พิมพ์เภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงกมลชนก พินโยยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงอัลญา ศรีเทียง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๒
เด็กชายอัจฉริยะ โอวาท

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๓
เด็กชายบุญเติม คำมะณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงปรียานุช หิมพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงนิตฐิญา เจริญรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงนัฏฐา ปาลวัฒน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ประเสริฐเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงพรนภา จำปามูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิงลลิตา พรมดาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงวิภากร สุขพานิช

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธรรมโหร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๒
เด็กชายณพนันท์ ศรีเกือกลิน

้ ่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๓
เด็กชายปริญญา อินทร์ทะลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๔
เด็กหญิงศศิธร ช่างถม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วิเศษสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๖
เด็กชายศานติบูรณ์ สีนำอ้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง วัดบ้านผำ  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๗
นายประดิษฐ์พงษ์ อยู่ครบ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายธงชัย เห็มวิสัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๘๙
เด็กชายชลทิศ ภูโพนม่วง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ลุยตัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๑
เด็กชายธีระพัฒน์ นามัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๒
เด็กชายปฏิญาณ สูเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๓
เด็กชายศุภชีพ ดวงมะลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๔
เด็กชายสิทธิชัย แท่งทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายสุริยะฉัตร สิตวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงจันทร์นภา หานุสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงทัศนี พึงกลัน

่ ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงบุลพร คำธัญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงพรธิดา จันทร์ผิว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพรมจามิน ยอดพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงรุ่งเพชร สิงห์สุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุขฤทัย น้อยบาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุนิสา หึกขุนทด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงอนุสรา อาษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายดุลย์พินิจ ช่างศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สาดกลาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายสูงสุด ผะอบทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายนฤนาท นวนสำลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงณัฐชยากร ผดุงสรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงพรนนิตา แสนอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๑
เด็กชายณัฐภัทร สีลาดโชติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๒
เด็กชายกัญู วงค์คำแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๓
เด็กชายนัฐพล หล้าเนตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๔
เด็กหญิงภัสรา ปาสาระเต

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลีกา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงสุธิดา พลทองมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๗
เด็กหญิงรมิตา โพธิภักดี

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๘
เด็กหญิงมาริสา หึกขุนทด

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๑๙
เด็กชายจักรภัทร ลาวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายมงคล แสนเสนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายนภดล ทองผามณีรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายพัชรพล ยาเดฟ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงภัสสรณ์ เชือทองดี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ระหาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา การะโก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๖
เด็กหญิงอติมา พร้อมจันทึก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๗
เด็กหญิงนภาลักษณ์ คำลุน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา นามัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๒๙
เด็กหญิงพนิดา สุกุนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายศุภชัย ซู

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๑
เด็กหญิงชุลีกร แพงเจริญ

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เสนารัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปกเคธาติ

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๕
เด็กชายพิทยา จ่าพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๖
เด็กหญิงศิริกานดา ทุมมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงสุวรรณี เสนารัตน์

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๘
เด็กหญิงสุภาพร กระแจะจันทร์

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ วงสุนทร

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ขันทะ

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงสมฤดี สุรินทร์

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนหางหว้า

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงเกษมณี กำลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๔
เด็กหญิงภิญญดา กำลา

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๕
เด็กหญิงวราพร ภูจอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงปราณี ชาติมูลตรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงอรอนงค์ กระแจะจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง เจริญศิลป  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงพัชราภา สระแก้ว

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๔๙
เด็กหญิงสาวิตรี พวงแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงอัจฉรา สุ่มนิม

่

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงพลอยลดา โพธิจิต

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทร์เพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๓
เด็กชายธีระพงศ์ ทรัพย์คำจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงปลิตา อุทาหรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงอารียา ชาลี

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๖
เด็กชายพิภพภัทร์ ภูสุวรรณ

๒๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๗
เด็กชายวันชัย นาคขา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ชิโนวาทธำรง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกิตติมา พรมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๕๙
เด็กหญิงธารธารา ชาญกล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายวรรณศักดิ

์

กุมผัน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๑
เด็กชายลิมปกรณ์ มะลิงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๒
เด็กชายเจษฎากร ศรีกลับ

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๓
เด็กชายอนุรักษ์ ตีระศรี

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๔
เด็กหญิงกนกทิพย์ โพธิหมุด

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๕
เด็กชายพิทักษ์ ขาวพิมาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๖
เด็กหญิงมิลันดา บุญวัน

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ศิริสุข

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๘
เด็กชายอนาวุฒิ อรรคบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๖๙
เด็กชายเจษฎาพร เพียรทอง

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายกรวิชญ์ แพงวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงปยธิดา รินทอง

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สุดเนตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๓
เด็กชายเกรียงไกร ศิริเชิดฉันท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๔
เด็กชายศุภชัย บรรลุสุข

๑๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๕
เด็กชายโชคทวี แพงวงค์

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๖
เด็กชายนนทชัย ศรีละพันธ์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๗
เด็กชายเรกฤทธิ

์

อุทัยมาต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๘
เด็กชายวิเชียร ธรรมนาม

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๗๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อากาศไชย ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายอินทรชัย ทวีนันท์

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๑
เด็กหญิงเกวลิน กุยลา ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๒
เด็กหญิงทิวาทิพย์ วงศ์วัน

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๓
เด็กหญิงนิศากร สุทธิสาร ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงปทิตตา สรรพสมบัติ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๕
เด็กหญิงปญญาพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๖
เด็กหญิงมุทิตา มะณีสาร

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๗
เด็กหญิงวนารี หงษ์ทะนี

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๘
เด็กชายภราดร อ่อนศิริ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๘๙
เด็กชายภูริพงษ์ มณีแสง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายวุฒิธร ประพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๑
เด็กชายเอกพล จันติบุตร

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย ขนเปยม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชุติญาพร สอนมงคล
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๔
เด็กหญิงทิติยา ไชยเกตุ

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๕
เด็กหญิงนิรินดา แสงสิงห์

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๖
เด็กหญิงปาหนัน ไชยราช

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๗
เด็กหญิงพรชิตา พฤกษชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๘
เด็กหญิงภัสรา สมณา

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๓๙๙
เด็กหญิงมัณฑนา โชคแสน

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงมีนา นวลนอก

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงเมษา นวลนอก

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายทัพไท ศรีลาวุธ

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายธวัชชัย โยธาสุภาพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ชิลวงษ์

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายปยวัตร ปดตาระโพธิ

์

๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายสุทิน วังหิน

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงวฤนดา โพธินาแค

์

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงศิรินทรา บุตรศาสตร์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงศิลารัตน์ พันธุระ

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงสุภาพร ราชธรรมมา ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๑
เด็กหญิงอารีย์ยา พรบุญ

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๒
เด็กชายกฤษดา ไชยเกตุ

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๓
เด็กชายชนะชัย สุรินทร์

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๔
เด็กชายภานุพงศ์ ลาพิมล

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ช่างถม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๖
เด็กหญิงณัฐญาพร พรมดี

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๗
เด็กหญิงธัญพิชชา โพธิลาลัย

์

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๘
เด็กหญิงนารากร โพธินาแค

์

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๑๙
เด็กหญิงปยธิดา กองพิธี

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงปยะนุช แก้วลาน ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงพัชรา ปดสายะ ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๒
เด็กหญิงพิพัฒน์ ปตตะละคะ ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๓
เด็กหญิงโยธิกา ทับมะโรง ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๔
เด็กหญิงวนิชา สิงธิมาตร ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๕
เด็กหญิงสสินา แก้ววงษ์

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงสาธิญา สุพรรณนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๗
เด็กหญิงสิริยากร จารย์คูณ

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา ธรรมิภักดิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา ปดถามัง

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิหมุด

์

๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๑
เด็กชายบารมี มาตรศรี

๓๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๒
เด็กชายวรพจน์ ละผิว ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงศิริกมล พรมจันทร์

๒๒/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๔
เด็กชายสวิตต์ คำพร

๒๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๕
เด็กหญิงจาริญตา นามวงษา ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงธนาพร ชัยศาลาแสง

๑๔/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๗
เด็กหญิงอภิรดี จันทะสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๘
นายจักรี มณีแสง

๑๒/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๓๙
นายณัฐิวุฒิ โพธิหมุด

์

๒๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๐
นายทัตพล ดวงจันทร์

๑๔/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๑
นายนันฐภูมิ ชาญกล้า ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๒
นายนันทวัฒน์ วรรณสิงห์

๑๖/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๓
นายพิเชฐ ตานิโก

๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๔
นายศราวุธ นาโม

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๕
นายอนิวัฒ สีบุตรตา

๑๖/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๖
นางสาวปริญญา ปญสมคิด

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๗
นายไกรศักดิ

์

ถาวะโร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๘
นายชิงชัย โคตรจันทร์ ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๔๙
นายเมธา ปะติตัง

๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๐
นายอาคม เพ็งจันดา

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๑
นางสาวกาญจนา โพธิสาร

๒๗/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๒
นางสาวจิรวดี เบ็ญจมาศ

๒๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๓
นางสาวปนัดดา อ่อนแสน

๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๔
นางสาววรรณวิษา เต้นปกษี ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๕
นางสาววรารัตน์ ยีสุ่นหอม

่

๑๒/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๖
นางสาวศิริลักษณ์ พาสิงห์ศรี

๒๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๗
นางสาวอริญา บัวไข ๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๘
นางสาวอัจฉรา มาตนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๕๙
นางสาวอาทิตยา ทะนนไชย

๑๘/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๐
นายชนะชัย คุ้มเหล่ายูง ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๑
นายณัฐิวุฒิ ชิลวงษ์

๑๕/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๒
นายพลลิขิต ชัยศาลาแสง

๒๑/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๓

นางสาวชลธิชา กำหลง
๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๔
นายวีระชัย ศรีจันทา

๑๗/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๕
นายสุวรรณ ดอนขันธ์

๑๒/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๖
นางสาวกุลณัฐ พุทโม่

๒๔/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๗
นางสาวดวงจันทร์ สุขแสง ๑/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๘
นางสาวสิริยาพร อากาศไชย

๒๖/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๖๙
นายนิรุช สิงห์อุปโป

๑๑/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๐
นายสุชานนท์ แสนทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๑
นางสาวเจษฎาภรณ์ จันทร์เสน

๒๗/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๒
นางสาวภาวิณี ศรีสงคราม ๖/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๓
เด็กชายรัตนชัย นามวงษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๔
เด็กชายพีรพรรณ กุลวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๕
เด็กชายวนสัณฑ์ กายสิทธิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๖
เด็กชายกฤษดา สาเกตุ

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๗
เด็กหญิงสรวรรณ จันเตีย

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๘
เด็กหญิงธันยมัย แพงวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงฐิติมา ดอนขันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงพนมวัน ขำวิลัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๑
เด็กหญิงศิริญากร มะลิซ้อน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๒
เด็กหญิงจิรนันท์ มุมกลาง

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๓
เด็กชายกมล สุวรรณน้อย

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงเพชรชนก นุชแนวดีศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก บ้านหนองอ่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๕
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีเคลือบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุดดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๗
เด็กชายนาวิน อาจสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๘
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา แสนกรุง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือ วัดโพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงกนกอร สุนกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๑
เด็กชายดุสิต ศรีเคลือบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์ศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๓
เด็กหญิงนัฐพร คำไชย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๔
เด็กชายปริญญา ท่าขุดเรือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงพัชรา ดำดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๖
เด็กหญิงภักพิมล อินทร์ศรีเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๗
เด็กชายภัทรลดา ปจจัยคา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สวัสดิประภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๔๙๙
เด็กหญิงรินลดา พรมมี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงวรรณพร วงษ์จำปา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงวริศรา มีผิว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายวิษณุ บุญกระจาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงศรัญญา คำสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายศิวกร วรินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายสาธร ทับแสนหลี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุภสิริ ทองเฟอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายสุวัฒน์ ประทุม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายอนุกูล วรรณวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงกนกพร นามชารี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายจามร อุลหัสสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๑
เด็กชายธนาทิพย์ ศรีตะวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๒
เด็กชายบรรพต มุกดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๓
เด็กชายพีรพัทร ทองจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๔
เด็กชายวินัย เล็บขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๕
เด็กชายธนารัตน์ คำสิงห์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๖
เด็กชายประสพโชค ศรีประดู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสริมแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงปริยฉัตร เทียมสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงพัชราภา กัญญารัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงศิลัมพา พรมธิดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๒
เด็กชายจักรพันธ์ โยธาจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงฉัตริญา เพลินบุญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงนิตยา นนทะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงโชติกา บานสี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๖
เด็กชายกรวิชญ์ ทองมา

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล วัดสุทธาวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงกมลชนก บุญพิมพ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ สาโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา บุญสงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๑
เด็กชายจักรกฤษ เย็นศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงนันธิชา คำดำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพรมจารีย์ แสงฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๔
เด็กชายมินธดา โยธาจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๕
เด็กชายยุทธศาสตร์ คำวงษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ มนต์ไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๗
เด็กหญิงรัตน์สมัย ไชยอุดม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๘
เด็กชายศักดิชัย

์

สุนสนาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๓๙
เด็กชายสิทธิโชค โยธาจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์สุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

สอนสุภาพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๒
เด็กชายอนุชา วรรณสิงห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๓
เด็กหญิงอภิญญา แสงงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รอดวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๕
เด็กชายณัฐพล สีตะวัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๖
เด็กหญิงมณฑรัตน์ โชคสินสมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๗
เด็กชายยอดมณู สุรพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญนนท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๔๙
เด็กชายเจษฎา กุหลาบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายกฤษกรณ์ มาลารัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงนวลจันทร์ โพธิสุดตา

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๒
เด็กชายบัณฑิต คำสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๓
เด็กหญิงพรพิมล พนาสันต์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๔
เด็กชายพิพัฒพล แก้วคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดิภูมิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงวราลักษณ์ พรมมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๗
เด็กชายอนุชา แสงพระเวช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๘
เด็กชายกฤตชญา บุญสงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๕๙
เด็กชายธนทรรศก์ คำคุณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายธนพล ศรีทะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๑
เด็กชายเจษฎา ธรรมมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

วัดเหล่ากลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๒
เด็กชายคุณานันท์ จำปาศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๓
เด็กชายพงศธร เสาร์วงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๔
เด็กชายวัฒนาชล นิสยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๕
เด็กชายศราวุธ ศรีประทุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๖
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ บุบผากอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๗
เด็กหญิงวิภาภรณ์ สายทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงมารุดา งามเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงสุชาดา ปุกกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงวริษา กุมผัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ลือจันดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๒
เด็กชายกิตติชัย เสาสูงยาง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๓
เด็กชายไชยวัฒน์ สีนวนนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ สืบแสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๕
เด็กชายวายุ บุบผามาลาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ คณะเขต

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๗
เด็กหญิงธียากร พรหมามาดวง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๘
เด็กหญิงปทุมรัตน์ สำรวมรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ลาวัลย์ กุมผัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมมาดวง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงจีรนุช มณีน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงพีรดา สมภาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย วัดตลาดไชย  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๓
เด็กชายดิษฐกร ดวงระหว้า

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๕
เด็กชายศิริมงคล สิมาจารย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๖
เด็กชายพีระวัฒน์ จันทะเสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๗
เด็กชายสถิต ลีลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๘
เด็กชายอรรถนัตย์ ลีลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๘๙
เด็กชายพงศธร มาศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงณัฐธิตา เกณฑ์สาคู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๑
เด็กหญิงศุภัทรธิดา สมพานต์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงวลัยรัตน์ แก้วปราณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๓
เด็กชายทัตตะนี วุฒิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมมะลี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๕
เด็กหญิงชมภูนุช สมแพง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนองเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๗
เด็กหญิงณิชนันทน์ ศรีสงคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สายทอง

๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๕๙๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลือจันดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ พิมพ์หนองแปน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดบ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๑
นายจิติพงษ์ อภัยศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๒
นางสาวสุกัญญา มณีแสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๓
นางสาวภิญญดา สุรีนาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๔
นางสาวธีรกรณ์ บุญศร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวมะลิวรรร โพธิงาม

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายพิทย ศิลาเณร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายกฤษฏา นาดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายสิริชัย ผลาการ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายธรรมรักษ์ ขวัญคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายภาดล ดำรีห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๑
เด็กหญิงนฤมล แตงทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๒
เด็กชายกฤตภาส ไกรเชิงฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๓
เด็กชายธนพร นาวัง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๔
เด็กชายธิติวุฒิ ละสามา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ ชัยหนองแปน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๖
เด็กชายอนุภาพ สดสูง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๗
เด็กชายจักรพงษ์ อาจวาที

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๘
เด็กชายชินวัตร มูลพาที

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงเดือนนภา ชำนิสาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงภราตรี กลมไสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงศุภัทรชิตา วรรณวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาง วัดพรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๒
เด็กชายธีปกรณ์ คำบุดดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงปนัดดา พิลาเท่า

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงพัชรี เพชรไพทูรย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๕
เด็กชายณัฐกิตต์ สุทธิสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

สิบหว้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๗
เด็กชายวิทยา ปองเขต

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๘
เด็กชายสนธยา สิบหว้า

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๒๙
เด็กหญิงปนัดดา หมอรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงพัชราภา โพพิธี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงอรสา บุบผากอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงปภัสสร อินทะพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง วัดหนองเปลือย  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๓
เด็กชายพิษณุ ชีวาจร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๔
เด็กชายฤทธิเดช คุณสมบัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  
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รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๕
เด็กชายภูชิสส์ ชินมาตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๖
เด็กชายอดุลย์ ลุนราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๗
เด็กชายนิติธร ฤทธิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกชกร ขัติยนันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิทักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงรมิดา แสงมุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพย์มะณี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเสน่ห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๓
เด็กชายธานินทร์ ฤทธิทักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๔
เด็กชายธนากร แผ่นทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายภาดล กาญจนศร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๖
เด็กชายณัฐภูมิ สีนำอ้อม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๗
เด็กชายวัชรพล น้อยบาท

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๘
เด็กชายอาทิตย์ เสาสูงยาง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ สุขรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงสรารัตน์ บรรดิษวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงเพ็ญจิตร กาสิงห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ วรรณลักษณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๓
เด็กหญิงบุณฑริกา พิพิธจิรภิญโญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๔
เด็กหญิงชมพูนุช ลือจันดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด วัดหัวดอนชาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๕
เด็กหญิงกชพร ปญยาง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๖
เด็กชายกฤตยชญ์ สุวรรณรงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงกฤตยา แหล่ปอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๘
เด็กชายกัมปนาจ มันคง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๕๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วอ่วม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงจิตตานันท์ จรนามล

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

ขันทะวงค์
๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๒
เด็กชายชนกันต์ พรหมเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงชนิสรา สนิทนิตย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ เชิงสะอาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีเทวา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๖
เด็กหญิงตมิสา สุวรรณที

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๗
เด็กชายทรรศพร ศรีสอนดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงธนพร ตันเปง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๖๙
เด็กชายธนภูมิ พืชสิงห์

๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๘ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายธนัสนันท์ ทิวพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๑
เด็กชายธรณ์ธันย์ ทองอินไข่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กชายธัญกร ทองอินไข่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายธีระภัทร์ ก้านจักร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๔
เด็กชายนทีภัทร ทวินันท์

๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๕
เด็กชายนพรัตน์ คำผือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๖
เด็กหญิงนภัสสร จุลหงส์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เนาวะดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ จตุพล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กชายพัฒนพงษ์ แสนบุตวงค์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา จอมทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงพุทธรักษา ภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงภัทริดา จำปาจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๓
เด็กชายภาณุเดช สิงห์ปอง

๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงรวิสรา หงส์พิพิธ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ยางคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กชายวชิรวิชญ์ ข่าขันมะลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงวรัชชภรณ์ ลาดคุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๘๙
เด็กหญิงวริศรา พันเสนา

๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงวาสนา นามนัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๑
เด็กหญิงศรัณยา ตู้ฉกาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๒
เด็กหญิงศศิชา มาตย์สาลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดจันดา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๔
เด็กชายสรวิชญ์ ตอเสนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๕
เด็กชายสิทธิพล พรมโสภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๖
เด็กชายสิรภัทร ปญญาดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงสิรินทรา พันพานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๘
เด็กชายสุรนัน บุตรกะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา สายไต

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอภิญญา นนทสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงอรนุช เหลานาคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงอริศรา คุ้มสระพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงอาทิติยา นันทะยักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอารียา หงส์ศรีจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๙ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กาญจนพัตร

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงแพรวา ปญญางคุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายพีรพงค์ ยุดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายวุฒินันท์ แวงวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายจักรภัทร แสงพาลา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงฐิติพร สามพัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๑
เด็กชายนันทวัฒน์ หมืนน้อย

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๒
เด็กหญิงนิราวัลย์ เรือนกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๓
เด็กชายปณวัฒน์ จันที

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ช่วยคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ดง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๖
เด็กชายวงศธร โยธี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๗
เด็กชายอภิชัย มะโรงวัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ มะโรงวัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๑๙
เด็กหญิงเขมจิรา ชุมจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายณรงฤทธิ

์

มิสาธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๑
เด็กชายกริติพงษ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๒
เด็กหญิงกะรัตเพชร พรมวงษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๓
เด็กชายกิติกร ต่อวิญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๔
เด็กชายจิรายุทธ บุตราช

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๕
เด็กชายชลันทร ใจซือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๖
เด็กชายชัยวัฒน์ โพธิสาร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๗
เด็กชายฐิติรัตน์ อ้นศรีวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๘
เด็กหญิงณปภา แสงหัวช้าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๒๙
เด็กหญิงณัทฐญาภา แสนเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายธีรภัทร อินทะชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๑
เด็กชายนภัสกร โพธิสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๒
เด็กหญิงนลัทพร จองบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๓
เด็กชายนัตชนนท์ เนตวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๔
เด็กชายนิติกร สิงห์วิสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๕
เด็กชายบัณฑิต ขัดทิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๖
เด็กชายประยุทธ ศรีมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๗
เด็กหญิงปวีณ์ลดา จันทะสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๘
เด็กหญิงภัสราภรณ์ เกณสาคู

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงภาวิณี วิชาชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงมลทิชา เหลานาคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ แสงภารา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๒
เด็กหญิงสุจิตตา สุภาพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยบุญมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ปาปดสิม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๕
เด็กชายอรรถเดช เหรวัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๖
เด็กชายเจตรินทร์ จันทะสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๗
เด็กชายไกรษร ดวงชารี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๘
เด็กชายธนพัฒน์ สิมวิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงนันทพร คำดอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา พรมษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงพัชราภา อาระลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ พืชสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๓
เด็กหญิงณัฐชา จอมคำสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๔
เด็กหญิงณิชากานต์ พันเชือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๕
เด็กชายธีระชัย บุตรพาน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงปนัดดา บุตราษี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๗
เด็กชายพัชรพล ดวนพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมวัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงพาสิณี บุญไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงพิคำพร ศักดิแสนตอ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กชายภวัต สีลาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๒
เด็กหญิงวริศรา เมร์สูง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายศุภณัฐ สินจักร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายอภิชาติ ภาวุธ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญไทย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ลาวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๗
เด็กชายกมล นามจุมจัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๘
เด็กชายกรกฎ เพชรมงคลเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประพนธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงชนกเนตร ปญจพลโภคิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๑
เด็กหญิงชามาวีร์ แก้วแสงใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๒
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พรรณลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พิมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กชายทวีภัทร บุบผากอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๑ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๕
เด็กหญิงนุชนาฎ แสงภารา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายบูรพา พิมพล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงปภาวดี พิมพ์ศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงปริยากร วิเลศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายพงศพัฒน์ อัปมาเถ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ลักขษร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๑
เด็กชายภูมิมรินทร์ จารุเสมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๒
เด็กชายมนัสพงษ์ คำเพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายรติพงษ์ วงศ์คำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๔
เด็กชายรพีภัทร หงส์ชารี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๕
เด็กชายรพีวิชญ์ หงส์ชารี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงรสิตา สมพงษ์ผึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๗
เด็กหญิงรัตนาวดี ขันคงลิง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงศิรารัตน์ บางวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๘๙
เด็กหญิงศิริพร โกทิเยร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายอเล็กซ์ กรอนจิราด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงเพ็ญกวิน ชิณฮาด

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๒
เด็กชายโชตวิวรรธน์ โพธิวัน

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๓
เด็กหญิงไปรยา ชุมพล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงไปรยาภรณ์ ยาวศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงกรณาฎ วชิรพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๖
เด็กชายกฤษณ์ นิวาตวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๗
เด็กชายภัทรชัย มาตย์วิเศษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๘
เด็กหญิงวิรากร ตอเสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๗๙๙
เด็กชายเอกพงษ์ หนองภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร วรรณคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงวรรณธิวา ชินวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยเดช

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงยุพาพร สีสุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายวีรภาพ ศรีลาชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ บัวเลิง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายธราดล ทำนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงทสิพร พิมพ์บอลล์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีหล้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงไอรดา จำปาทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดโคกมอน โคกมอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงพรชิตา ทำนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๑
เด็กหญิงรัตนเทพ แวดโส

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ทำนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายนัฐพล แซ่ซือ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๔
เด็กชายนพรัตน์ เครืองจันทร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๕
เด็กชายนนทวร ลาดพลแสน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๖
เด็กชายสถาพร พิมพ์บอลล์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๗
เด็กชายอดิเทพ อ่อนละออ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๘
เด็กชายจีรภัทร มหาอุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๑๙
นางสาวอัญชลี สิงห์เทพ

๑๐/๐๔/๒๕๒๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุชานันท์ เทียมสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๑
เด็กชายวีรวัฒน์ คู่กระสังข์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงณัฐริกา มะลิมาตย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงโยสิตา โสคำภา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงมาลินี คู่กระสังข์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๕
เด็กหญิงสิรารัตน์ คำภูมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงอารดา อ่อนเฉวียง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงพุธธิตา พลหนองหลวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีระศาสตร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๒๙
เด็กหญิงพัชริดา หนองสูง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงพนิตสุภา จันทร์แดง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุตรดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๒
เด็กหญิงนัทธมน อ่อนเฉวียง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร่องคำ ดอนแคน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายสุธีพงษ์ เหลานาคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายปฏิเวช ศรีภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๕
เด็กชายจีรภัทร เทียมทะนงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๖
นายนฤเบศร์ บัวมาตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๗
เด็กชายสมัคร วิชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายชาคริช แก้วจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๓๙
เด็กชายธีรวัตร วงค์อามาตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายวีรภัทร คู่กระสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กชายอิสรานุวัฒน์ ขันไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๒
เด็กหญิงพรณิพา พันธ์ตา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๓
เด็กชายฉัตรมงคล วงค์คำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

สารโท
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๓ / ๑๗๓

้
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รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงจตุพร ไชยปายาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงดุสิตา มุริกา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๗
เด็กหญิงศิรินภา จอมคำสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงอรภา ขันไชย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๔๙
เด็กหญิงกฤษณา ตังสินเจริญ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงเนตรชนก ขวาปองใต้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ขันไชย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๒
เด็กชายพงศภัค อ่อนปดชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๓
เด็กชายสิทธิพร แก้วจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา วัดปาสังข์  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๔
เด็กชายชวลิต ทัพธานี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๕
เด็กชายธีระวัฒน์ กันหาจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๖
เด็กชายอัครพล วรรณสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิกัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๘
เด็กหญิงวิชุดา สมัญญจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๕๙
เด็กหญิงไปรยา ต่ายกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายรัชภูมิ บุญสวา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๑
เด็กหญิงชนัญธิดา สารัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๒
เด็กชายดลดนัย เมืองวงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๓
เด็กชายทัศนพงศ์ สุริยทำนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๔
เด็กชายรัชภูมิ โสธรวงค์

๑๐/๓๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๕
เด็กชายรัฐรวีร์ จันทีนอก

๗/๓๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๖
เด็กชายอนัชทร ไหวพริบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงเทพสตรี โคตสุวรรณ

๑๐/๓๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๘
เด็กหญิงนันทนา ร่วมจิต

๒/๒๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงพิณลดา จันละภู

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงรัชนก สีหิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงวาสนา สรสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมเพ็ชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๓
เด็กหญิงสุพิชชา นกลอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๔
เด็กชายธราธร พนมเขต

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๕
เด็กชายธวัชชัย เมืองนาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๖
เด็กชายพงศธร ทานะขัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๗
เด็กชายพีรวัตร โคตรศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๘
เด็กชายสิทธิพร หงษ์ศรีจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๗๙
เด็กชายสุธินันท์ จุมพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๔ / ๑๗๓

้
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รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงธิติสุดา ชนะโยธา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คู่กระสังข์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุปราณี ธานีหงส์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายมิมธาดา วรขันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๔
เด็กชายศักดิคงคา

์

ภาษี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๕
เด็กชายวรวุฒิ อุปชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๖
เด็กหญิงตะวันฉาย วัดแผ่นลำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๗
เด็กชายจุลานนท์ มาซุย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆะมณี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๘๙
เด็กชายธวัชชัย พนมเขตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายมัน

่

ขันธวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๑
เด็กชายพีระพงษ์ วงศ์อามาตย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๒
เด็กชายชัชชัย สุวรรณขันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงปดิวรดา แสนกันยา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๔
เด็กชายโสภณัฐ โพสาราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ สมเพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๖
เด็กหญิงหฤทัย ภาษี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๗
เด็กหญิงไอลดา ประโม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๘
เด็กชายกฤษณพงค์ มะรังษี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๘๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงจรรยพร คำภูเมือง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงอรอุมา อุ่นประชา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายวรวัช อัญญะโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายวรธน สมภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายสิรภัทร คำภูเมือง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงจิรภิญญา ทวินันท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์สอ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงนำส้ม แสงภารา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายธนากร กันหาจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เฉนียง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายธนทรัพย์ พลสิม

๒๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงนฤมล หนองสูง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๒
เด็กหญิงนพมล สุขทวินันท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๓
เด็กชายชลชาติ ภูคำตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กชายยุทธนา กุดเสนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๕ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๕
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์อามาตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กชายเศฏฐวุฒิ บันลือ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กชายอภิชาต ทุมลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายเอกพล วันกิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๑๙
เด็กชายชยณัฐ วงศ์อามาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายเนติรัฐภูมิ ดำดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกณฑ์สาคู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๒
เด็กชายพทันยา เทพทองพูน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๓
เด็กชายวชิรวิทย์ แสงใส

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงอินธิรา วงศ์อามาตย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์สูง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กหญิงพรปภา วงศ์อามาตย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๗
เด็กหญิงปราณี จันทร์สว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๘
เด็กชายไชยนันท์ มูลมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๒๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ สาลาจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายพัทธนัน ดวงแสนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๑
เด็กชายภควัต สีลาดเลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๒
นางหนูจันทร์ เหมณี

๑๐/๑๒/๒๕๐๖

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๓
นางสาวเสงียม

่

พนมเขต
๑๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๔
นายสายัน วันทา

๒๑/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๕
นายสวิตต์ รจพจน์

๐๘/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๖
เด็กหญิงเปมิกา รจพจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๗
นายไกรศร หาญอาษา

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๘
นางหนูพันธ์ มงคลแก่นทราย

๑๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๓๙
นางสาวพันธ์ทิพย์ สารจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๐
นางสาวนงค์นุช วงษ์ชาดี

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๑
นายชฎา มงคลแก่นทราย

๐๖/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๒
เด็กหญิงปวีณา สุยโพธิน้อย

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๓
นางสาวปรีณาพรรณ สุยโพธิน้อย

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีศึกษา วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กชายชานนท์ ปสสาสัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๕
เด็กชายวรรณชัย วรรณโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๖
เด็กชายจิรพงษ์ สุตนนท์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๗
เด็กชายชาคริต ขันสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๘
เด็กชายนครินทร์ ทองเพียง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๔๙
เด็กชายทวีชัย เสียงใหญ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๖ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายทิวากร เหล่านำใส

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๑
เด็กหญิงกชกร พรมรา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๒
นางสาวนภาพร สัมพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงอลิษา ขันโอฬาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๔
เด็กหญิงอาภัสรา พิมพ์ภู

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๕
เด็กหญิงกิตติยา สลางสิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินอ่อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๗
เด็กหญิงปยาภรณ์ โภคาแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๘
เด็กหญิงพิชญาภา ประกอบแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี ปะวะภูตะกัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สีโท

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๑
เด็กชายเจษฎา ทาบุญมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กหญิงชุติมา คำมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๓
เด็กหญิงปณิตา ชนะชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๔
เด็กชายภัทรพงษ์ สีบุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ เปลียนรัมย์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๖
เด็กชายณัฐดนัย มารสาร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๗
เด็กชายพงศ์ฤทธิ

์

จันทะแสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงพัชราภา พืชสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงพิชญลินี เหล็กเพชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายศิวิโรจน์ เสียวเสียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๑
เด็กชายธนากร ข่าขันมะลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๒
เด็กชายศุภโชค นวนเท่า

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๓
เด็กชายจตุพร บุญเหลียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๔
เด็กชายจุติพงษ์ หงส์ผาแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงชลธิชา หงส์เอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๖
เด็กหญิงณัฐกมล โทนหงส์สา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ เฉวียงหงส์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๘
เด็กชายพงศ์ธร หงส์มาลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๗๙
เด็กหญิงยุวลี มหาหงส์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายระพีพัฒน์ หงส์พิพิธ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กชายวัชรวิทย์ บุญเหลียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๒
เด็กหญิงศิริประภา นากุดนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๓
เด็กชายศิวพัฒน์ พันดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กชายอรรถพร อยู่ลือ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๗ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๕
เด็กชายอิทธิพล หงส์ชัน

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ข่าขันมะลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๗
เด็กชายธัญวิชญ์ บุญเหลียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงนิวาริน ทีตอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงอรัญญา ตาสำโรง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงพิตตินันท์ เพ็งแจ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๑
เด็กหญิงสุตาภัทร กลีบจำป

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสนามาตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงสายรุ้ง ชนะดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา สาสีเสาร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ กิงทอง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ สีทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๗
เด็กหญิงอรอุมา สีดาเขียว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๘
เด็กหญิงอษัญรญา คาดพันโน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๑๙๙๙
เด็กชายฉัตรมงคล เกิดแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายญาณภัทร ศรีกลาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฐภรณ์ อินทร์โท่โล่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายทิวัตถ์ แสงงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ไกยศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพัทธวรรณ อนันตัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงญานิศา ชูตรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายกฤษณะ สายกาลย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายจิรภัทร พืชสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงฉัตรติกานต์ อุปแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงณิชา ชะอุ่มเกต

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงทิพานันต์ พืชสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธีรภัทร รักษาภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายนราชัย พืชสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงมนัสพร ศรีกุลนาวา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายวสุพล อูปแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายสิทธิชัย ศรีทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายโชติ แสงหัวช้าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงทิพย์ญาดา จำปาเกตุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงนัฐนันต์ ตันอ้วน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สีหาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๘ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา ไชหงส์สา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงศิริวิภา ประภาวะเก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายอภินันท์ พุ่มพิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงพีรยา เทียงผดุง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายพงศกร อักษรวิลัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงภัสสร เพชรวิสัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายรัชภูมิ พลศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายรัชภูมิ เสียงสาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงศิรินทรา เสาร์โอบอ้อม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายอัตธพล คลังทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงอุมาภรณ์ จันสีระมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายเอกลักษณ์ จันทะหาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงกิติยา สิงห์วิสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร เสาร์โอบอ้อม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายธนพล นันทวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงนลธณัฐดา ศักดิศรีท้าว

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายสืบสกุล พิมสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงเนตรนภา แสงกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายธนโชติ จิตไทย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายอินทนนท์ วงค์ทะนี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงเบญจมาศ มูลพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงกนกอร ฤทธิวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทะโยธา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงชุติมา อนุไพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงครีมา โพธิผา

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายนพฤทธิ

์

ภูสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายพรทวี สิมลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายวิศรุต ปุยกวาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มูลศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายสิทธิกร วงศ์งาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายสิทธิราช พรมทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายปยวัฒน์ จงรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายพงษ์เพชร แสงลุน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายพิรเชฐ เดชรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๙ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ คำนิล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายวุฒิโชค คูเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุธาสินี วิรงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงรมิดา พรอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงจิรานุช เกกินะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายจิรายุทธ สักการี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงจีราพรรณ คิมหันต์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงญารินดา ทิพชรา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงทรงอัปสร โทนหงสา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงนลพรรณ

เหง้าพรหมมินทร์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงปราณปรียา ปาสาเนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายวุฒิภัทร จันบัวลุน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงศิริประภา สาทิพย์จันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุชานรี นามศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุ้มเหล่ายูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงอรทัย ไชยมะณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงอรปรียา คำเกิด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงอารียา วิชัด

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีวาที
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายเอกพล สุขประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงปวิภาวรรณ ทุมรินทร์

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายพงศ์พานิช เพชรโย

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายภาณุกร เมืองนาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงวิชาญาดา เดชรักษา

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายอรรถวิทย์ จิตไทย ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายกฤษดา เครือเสน ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายธนพงษ์ มาลาศรี ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงลลิตา สืมมะลี

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงสุทัตตา มาลาหอม

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญแสง

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๕
นางประกาย ก้านจักร ๖/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๖
นางยุรี คุ้มบุดดี ๖/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๗
นางอรทัย พุทสีเสน ๖/๑/๒๕๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายชนุดร เพ่งพิศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายธีรพงษ์ สิงมาดา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๐ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงบุษกร ทองหวาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงปณิตา พืชสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายปุณณภพ มุกสกุลทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายศราวุฒิ พนาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงเกวลี พันธุ์พานิชย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายตระกาล โคตรวงษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชารีวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงณัชชา วงศ์คำจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงนริมล ไวบรรเทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายนเรศ ปาโส

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายภูษิณ คชพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายมานะโชค อาจกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายวธิชานนท์ จำวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุรภา แสนพิมล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงการะเกด เฉวียงหงส์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายตรีพล ข่าขันมะลี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายธนพนธ์ ไกรศรีวรรธนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงวาสนา สืบเมืองซ้าย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงกชกร ข่าขันมะลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายขจรฤทธิ

์

แสงหัวช้าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงจันทร์ฉาย อุทัยเลิศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายจุลจักร สืบสำราญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้ววินัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๓
เด็กชายธนพงศ์ นาคมนต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๔
เด็กชายธนภัทร พรมมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงนันทิยา แสนเสนา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๖
เด็กหญิงยุรดา ขุนสันเทียะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กชายวีราวัต ปตตาเทสัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๘
เด็กหญิงสุนิสา วุฒิสารคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา วรพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ปรีดาศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงวิภา ทองเหลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ไกรเสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๓
เด็กหญิงชุตินันท์ ยวนใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายนิติชน อุ่นจังหาร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๑ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิราศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงเพียรสิริ อาจวาที

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

ดาผา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็ง วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงนำฝน สีโยทะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข็ง วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กชายไชยา เหล่าชะรา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข็ง วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เวียงอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงกลรัตน์ เวียงอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กหญิงประภา มะโนมัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๓
เด็กหญิงประภัสสร เกตุขุนทด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
วิฤทธิชัย

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยกน้อยวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงชืนนภา

่

ปองทับไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๗
เด็กชายธนากร ชมภูวิเศษ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๘
เด็กชายปชานุพัฒน์ วารสนาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๓๙
เด็กหญิงปลายฝน โคตรศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงพัชรี ดวงวงษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๑
เด็กหญิงยวิษฐา แน่นอุดร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๒
เด็กชายรุ่งศิวัฒน์ ทาดทา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๓
เด็กชายวีรวัฒน์ สีดาลาด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๔ เด็กหญิงกาญจมาภรณ์
ธรรมเนียม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๕
เด็กหญิงธิติมา วิฤทธิชัย

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๖
เด็กหญิงนันทิชา นิลผาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๗
เด็กหญิงปกิตตา สุริยะก้านตรง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๘
เด็กชายปฏิพล แสนเมืองชิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๔๙
เด็กหญิงพนิดา แก้วปญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ กอนมนต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงยุพิน เกิดปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลือเล่า

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๓
เด็กชายวชิรวิทย์ ช่วงแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๔
เด็กชายสมภพ สุจริต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๕
เด็กชายคำคูณ เวียงอินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงชุดาพร พิมพ์พันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๗
เด็กหญิงณัชฌาภรณ์ ผ่านสำแดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไพบูลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงภัทรกร แวดอุดม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายวัชรพล โพธิขำ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๑
เด็กชายวุฒิชัย กองกูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๒
เด็กชายอธิภัทธิ

์

สีคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายกฤตภาส เดชอุทัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ อุททาแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์สุเพ็ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๖
เด็กชายชยศ กุลสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๗
เด็กชายชัยชนะ ยกน้อยวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๘
เด็กชายธีรภัทร์ ไชยนาเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๖๙
เด็กหญิงปวีณา สุขเสนา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงภาวิตา ธานีวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๑
เด็กชายวิษณุ โคตรโยธา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๒
เด็กหญิงศรุตยา ศรีทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๓
เด็กชายศุภชัย โพนโคกกรวด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชมภูวิเศษ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ รักสุทธี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๖
เด็กชายทรงพร กองชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๗
เด็กชายธนากร ศรีโยธี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๘
เด็กหญิงปยธิดา แน่นอุดร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๗๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมสะโร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ มธุรนานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๑
เด็กชายพีรนัน พินิจการ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๒
เด็กหญิงวริศรา สีลาโส

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๓
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีละมนตรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๔
เด็กชายสุริยา สุทธิประภา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๕
เด็กชายอนนท์ คชพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๖
เด็กชายอภิรักษ์ วงศรีเทพ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๗
เด็กหญิงเบญญาภา บวบทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ผ่านสำแดง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๘๙
เด็กหญิงอรุณี สมแพง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงจินตนา เวียงสมุทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินจานทุ่ง

้

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ เฉลิมศิล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงวิราวรรณ วิระทูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๓
เด็กหญิงอารียา คำจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๔
เด็กชายคฑายุทธ์ จันทะคัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๕
เด็กชายชนะเดช เจริญเขต

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๖
เด็กชายนลธวัช ธรรมโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ มีเสมอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงปริสศรา ชรารัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงพรพรรณ คำภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายอนุศักดิ

์

สังสนัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงนันทิตา สารีธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายบัญชา เอนกศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๓
นายธีรภัทร เอือทัดทาน

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๔
นางสาวนารีรัตน์ ดวงวงษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๕
นางสาวอภิญญา เสถียรเขต

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายชิตพล จงแต่งกลาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงฐิติมา ไพรวัลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ขามคุลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธวัชชัย ประสุ่มพัว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

อาจคำพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๒
เด็กชายวัชรินทร์ สุ่มมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงวีร์สุดา คำภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กชายสถิตย์ วงศ์ศรีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๕
เด็กชายสมพร บัวรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๗
เด็กหญิงสุธิดา นามลาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๘
เด็กชายอนุชา ภูมิขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ ไกรแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ มหาลโภ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงจิรัชญา นิบุญธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงธิติมา พวงพิกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๓
เด็กหญิงนัฐธยาน์ แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๔
เด็กชายพลวัชร ถินโสภา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กชายวายุ ชรารัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๖
เด็กหญิงศิริพร วอทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ จตุพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๘
เด็กชายก้องนภา มหาพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๒๙
เด็กชายจักรี เกษร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ จงแต่งกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๑
เด็กชายธนพล แมนสถิตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๒
เด็กชายนพพงศ์ หงส์วิลัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงนริศรา งามวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๔
เด็กชายบูรพา มนตรีพิลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงปณิดา มูลคร

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยคิรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๗
เด็กหญิงพรจันทรา ภูมิขันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๘
เด็กชายวุฒินันท์ สาครินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กหญิงอาจรีย์ คำภักดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ศิริถม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีวัฒนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๒
เด็กหญิงพัชราภา แก้วกาหลง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กชายวัชรพล อุดมศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๔
เด็กหญิงเจนรดา อาษาบาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๕
เด็กชายกฤษณะ สีพิมพ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๖
เด็กหญิงจิราพร จำปาเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พรามนัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สารคาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โยธิบาล

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธนบดินทร์ นามแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๑
เด็กหญิงประกาย ภักดีโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองทูน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๓
เด็กหญิงพิยดา ขุราษี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๔
เด็กหญิงวรรณภา ตรีกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงวรรณิษา พรรณวัตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๖
เด็กชายวัชรพล กลางบุญเฮือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๗
เด็กหญิงสร้อยสุดา ฤทธิพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สนคงนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา กองทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริเกษ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงสุธีรดา อาษาเจ้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๒
เด็กชายสุระชัย ดีไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๓
เด็กหญิงสุวดี จตุเทน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๔
เด็กชายอดิศร หารภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๕
เด็กชายอลงกรณ์ สมฤาแสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๖
เด็กชายเจษฎา ธรรมวิเศษ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๗
เด็กชายเจษฎา สุภาวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายนิรุต สีเนหะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๖๙
เด็กหญิงนุชบา อาษาบาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงปรางสุดา บุญแสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงปติพร กมขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชาญชรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๓
เด็กชายศิรินทร นาวิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุลัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๕
เด็กหญิงชลลัดดา เฮียงหล้า

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๖
เด็กหญิงนันทิดา วิเศษปสสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

มัธหา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๘
เด็กชายพิพัฒน์ จตุเทน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๗๙
เด็กชายมงคล เวฬุวนารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงรัชนีกร วิชาพล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๑
เด็กชายศักรินทร์ ภูมิประสาท

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา เพชรงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ สูงสันเขต

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๔
เด็กหญิงสุวรรณา ไชยวารี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุลัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๖
เด็กหญิงชลธิชา เฮียงหล้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๗
เด็กชายอนิวัต มัดหา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๘
เด็กชายเฉลิมลาภ วิเศษปสสา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพลัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงทัศวรรณ แผลงฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๒
เด็กชายธนพร สิมทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๔
เด็กชายปณณวัฒน์ ช้อยชด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๕
เด็กชายวิศรุต โยนก

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๖
เด็กหญิงศิริกาญจน์ โลโห

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายสันต์หทัย มะกอกนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๘
เด็กหญิงสุนิสา ศรีละออ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๒๙๙
เด็กชายอรรถกฤษณ์ แสนปาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงชนิสรา อุ่นสมัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงดวงแก้ว ลาสแดง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายนทีกานต์ กันหานุ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายปรัชญาวุธ ประสมศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงศศินิภา ผลอ้อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ สิทธิมณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายอิทธิพล เทียมคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงเพชรลัดดา ทาโพนทัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงกษมา ศรีพลัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงนัทธมน เชิงหอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงมนัสพร แสนปาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๑
เด็กชายอภิวิชญ์ แสนปาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๒
เด็กหญิงกนกพร สัตย์ซำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ในเวียง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๔
เด็กหญิงณัฐพร พรมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ แผลงฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๖
เด็กหญิงอรจิรา เบ้านาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๗
เด็กชายชลันธร คูณศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๘
เด็กชายชิดชานนท์ อุบลดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๑๙
เด็กชายธนิสร เกษรบัว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายนภัสกร สิทธิศรีจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๑
เด็กชายภาคภูมิ ดงบัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๒
เด็กชายวุฒินันท์ คำสอน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๓
เด็กหญิงสิรินธร เชือจิตร

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๔
เด็กชายอนิวัต บุตรสีมาตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๕
นางลำดวน เสาใบ

๐๕/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๖
นางสุมาลี แพงทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๗
นางไพรวัลย์ บ่อชน ๒/๐๖/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๘
เด็กหญิงฐิตา หอมตลบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๒๙
เด็กหญิงณพชร สงคราม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายรวีโรจน์ สอนวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๑
เด็กชายวรเทพ นุ่นไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๒
เด็กชายวิชยุตม์ คำสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๓
เด็กชายไพศาล วีระพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๔
เด็กชายภัทรพล ถ่อมดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๗ / ๑๗๓

้
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รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๕
เด็กหญิงอรสา ศรีแสงสว่าง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๖
นางกานดา ดวงศรี

๒๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๗
นายทองพูน ภูมิเรศสุนทร

๑๙/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๘

นางละไม ลัดดา
๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๓๙
นายสมเดช สิทธิตา

๒/๐๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๐
นายสวาสดิ

์

สิทธิตา

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๑
นายสุชาติ แสนบุญเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๒
เด็กหญิงปณิตา กอพลูกลาง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายภัทรพล สรรพวุธ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงกมลธร สรรพวุธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๕
เด็กหญิงถาวรีย์ พงษ์ศาสตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๖
เด็กชายสรวิชญ์ พลสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๗
เด็กชายเสริมวิช นิสัยเสริม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๘
เด็กหญิงกัญญาวีย์ วุฒิยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๔๙
เด็กหญิงพรภิมล ตรีเหรา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๐
นางสาวสุนิดา แหล่งสนาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๑
เด็กชายอมรเทพ ตะราษี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๒
เด็กหญิงกมลชนก คำนวย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองสตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฝายสัจจา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๕
เด็กหญิงชลธิชา ศิริสาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๖
เด็กชายชัยชนะ ขนานแข็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๗
เด็กชายชานนท์ สีตัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โกศล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เขตกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายธนรัฐ พานาสันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๑
เด็กชายธวัชชัย หว่างแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๒
เด็กชายธีรเดช ขันหนองจอก

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงบัวชมภู ขำชม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๔
เด็กชายปฏิภาณ ผันอากาศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงปภัสรา แหล่งสนาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๖
เด็กหญิงพรรณิภา ศรีคำภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงพรวลัย วิเศษโวหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ สมุทเขตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๖๙
เด็กชายฤทธิทิตา

์

สุภาวนี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๘ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงวรรณิภา ชนะสิมมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๑
เด็กชายวิทยา ภานุศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๒
เด็กชายวุฒิชัย ตุ้มวัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายศราวุฒิ พันธ์เลิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๔
เด็กชายศราวุฒิ สุระพินิจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๕
เด็กหญิงศิริพร เผ่าไพจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๖
เด็กหญิงศุภนุช ไชยมูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงสุจินันท์ เวียงสงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๘
เด็กชายสุพรรณ แขวงสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๗๙
เด็กหญิงอธิชา ยางอุ้ย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายอธิวา สมสะอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๑
เด็กชายอนุศักดิ

์

ปตถา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๒
เด็กชายอัครเดช คำขัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๓
เด็กชายเทพมงคล ฤาชา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๔
เด็กหญิงเพชรดา ศรีชะอุ่ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๕
เด็กชายนิยม แก่นอากาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๖
เด็กชายปฏิภาณ นิลปะกะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๗
เด็กชายปริญญา โพธิสาขา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๘
เด็กชายปรีชา แจ่มศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๘๙
เด็กชายสราวุฒิ พิชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายสุรทิน ศรีละอร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อังกาพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๒
เด็กชายธนพล มะณีคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๓
นายมงคล สนองเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๔
เด็กหญิงวรัญญา เมืองกลาง

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ขัติยนนท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ กุสุมาลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา มะลาขันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๘
เด็กชายชานนท์ นามวิเศษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๓๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีแสนตอ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายปวิการณ์ สังฆะบาลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงวชิรินทรา โคตรภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายสุรชัย ไสยสาสน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายกชรัตน์ ขำชม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายชวลิต ศรีคำภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๙ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงนภาพร เวธิตะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายภานุวิท เฆ่ดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงวิภาพร แหล่งสนาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายเมธัส สุดารักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายณัฐพล ขันธวุธ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายวรพงศ์ หอมบานเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๑
เด็กชายชาตินรินทร์ แก้วจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๒
เด็กชายทศพร เวียงสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๓
เด็กหญิงธัญชนก การเรียบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๔
เด็กหญิงนฤมล แหล่งสนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีไชยวาลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๖
เด็กชายณัฐพงศ์ สีหมาตย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๗
เด็กชายปกาสิต เกษรอังกาบ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๘
เด็กชายกตัญู สดสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ดวงพระเพ็ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายชิณวัฒน์ เวียงสงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ เวียงสงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ฉลาดเอือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๓
เด็กชายณัฐดนัย สุภาวนี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๕
เด็กชายธนากร แก่นอากาศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๖
เด็กหญิงนภาพร สุนทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๗
เด็กชายนราธิป ทาระจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๘
เด็กชายปรัชญา วงค์หงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๒๙
เด็กหญิงปยณัฐ เขตกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายพรชัย เวียงสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๑
เด็กหญิงพัชราภา สมมาตย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมสอาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๔
เด็กหญิงสุวิมล ละกุด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๕
เด็กหญิงสโรชา แก้วพาดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๖
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ฤาชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๗
เด็กหญิงแพรวา สมสาร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๘
เด็กชายพงศกร หลงนาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีโก่ม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๓๙
เด็กชายสรายุทธ ทิศเนตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๐
นางหนูจันทร์ สิงยะเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๑๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๑
นายสำเนียง หล้าคอม

๐๖/๐๓/๒๕๑๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๒
นางทองศรี ศรีบาล

๐๓/๑๒/๒๕๑๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๓

นายสมเกียรติ พรมโสภา
๐๓/๑๑/๒๕๑๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๔
นางอัมรา ภูมิพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๑๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๕
นายสมจิตร สุราทิพย์

๒๖/๐๓/๒๕๑๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๖
นายวิทูลย์ พายพรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๑๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๗
นางอรสา ภูมิพันธุ์

๒๔/๐๑/๒๕๑๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๘
นางสาวสุพิน สุราทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๑๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๔๙
นางสาวชุติมา เชือกลางใหญ่

้

๐๒/๐๘/๒๕๓๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๐
นางสาววีนา กำจร

๐๓/๑๒/๒๕๓๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๑
นางสาวอัญชลี นาเหลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๒
เด็กหญิงภัณฑิรา วิโรจน์จรัส

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๓
เด็กชายพงศธร สังฆะมณี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๔
เด็กหญิงชลวิสา แสนมาโนช

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๕
เด็กหญิงทาริกา โพธิเปยศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๖
เด็กชายบูรพา ทับทิม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๗
เด็กชายนรวิชญ์ ปนะกาสังข์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๘
เด็กชายฐิตวันต์ อุดมชรา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงพรพรรณ ไตรพิพัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงชนิดา อาจเอียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เจนสระคู
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๒
เด็กหญิงรัชนีกร เสนาสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๓
เด็กหญิงสราลักษณ์ รักธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๔
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ เนตรวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กชายสหรัฐ ภักดีสมัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กชายณัฐพล จันทะวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ตระกูลศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงนุชจิรา ทองแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๖๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยอำนาจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงธาริณี สีดาคุณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๑
เด็กหญิงผกามาศ พงษ์จิตภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงกฤตติยาณี พิศดู

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจมัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๔
เด็กชายพงศ์ไท โหละสุต

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๑ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๕
เด็กหญิงดีสจิรา แฝงสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กหญิงทิวาภรณ์ รักษ์ณรงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ขันสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงรัชนี ซันดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๗๙
เด็กชายธีรภัทร บุญโทแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงรัตนาวดี วิสุงเร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๑
เด็กหญิงสุจิตรา ตรีพิพิธ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๒
เด็กชายพัสกร จตุเทน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กหญิงญาดา ภูมิเขต

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงชนิดา สินธุศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๕
เด็กหญิงพัชรพร ชินไข

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๖
เด็กชายพงศ์พล จารุมณู

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงแพรวา วิระสอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงพาขวัญ จันทเกิด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๘๙
เด็กชายวรวุฒิ ทิวะไพร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายธนา พรมีฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๑
เด็กชายธนพล ศรศักดิวรกุล

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๒
เด็กหญิงณัฐพร นิลพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงวิภาวี เส้นเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๔
เด็กชายมหาศาล จิตชำนาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๕
เด็กหญิงศิรินภา สอาดเอียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๖
เด็กหญิงธิญาดา คำผุย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ มูลคร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุ่มมาตย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กหญิงปรียาภัทร สิมพลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายเวสสุวัณ บุญแสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ประสิทธิอ้น

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงปณณพร กันยารัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงญาดา ชมภูวิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายภูเบศร์ ปราบหนองบัว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๕
นางสาวจิรภรณ์ นามนาถ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงศิริกร แซ่ต่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๗
นางสาวศศิธร นามสง่า

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๘
นายวันชัย ดีโสภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๐๙
นายวันชนะ ดีโสภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๐
นางสาวศิรินทร์พร ตราตรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๑
นางสาวบุณยนุช ฟอนงามดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๒
นายเชาวรินทร์ พวงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๓

นางสาวณฐพร วิเศษดอนหวาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๔
นางสาวนิศารัตน์ สีดามล

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๕
นางสาวกัญญารัตน์ คำพรมมี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๖
นางสาวรุ่งทิวา ลาวัดพรหม

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๗
นางสาวนภาพร ฤชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๘
นางสาวจุฑาทิพย์ สมสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๑๙
นางสาวญาณิน แน่นอุดร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๐
นายณัฐวุฒิ เมืองแมน

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๑
เด็กหญิงอรกัญญา บุญพิทักษ์พันธุ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๒
นายณรงค์ ภาระนะที

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๓
นายกฤตวัฒน์ ละเอียด

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๔
นางสาวจิดาภา ศิริวัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงศศิชา แสนวัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๖
เด็กหญิงรังษิยา สีดามาตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๗
เด็กหญิงทิชารักษ์ ประสานศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๘
นางสาวพรนภา โสสีสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๒๙
นางสาวภรณ์อาพา สุมาลิธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงสุนิสา พรมดวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๑
นางสาวขนิษฐา งิวเซอร์

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๒
เด็กชายธีรเมศร์ ภูริชัยวิรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ญาติเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๔
นายพีรพล พิมพรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๕
นางสาวณัฐฐาพร ภาระพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๖
นายณัฐวุฒิ ทำดำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๗
เด็กชายวิริยะ พรมวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๘
นางสาวธมนพร อังคมาตย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๓๙
นางสาวเปรมวิการ์ มณีอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๐
นายจักริน รักการ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๑
นายกิตติพงษ์ แก้วนุช

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ แดงสอาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๓
นางสาวปวีณา นิลศรีมะดัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๔
นางสาวจิรัชญา โพธิเต่า

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๓ / ๑๗๓

้
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รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๕
นางสาวปยะธิดา เหลาคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ เกรียงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๗
นายณัฐวุฒิ โสดาภักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ทับวิธร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๔๙
เด็กหญิงประภัสสร อนุตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๐
นางสาวอัญชิสา ตราตรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๑
นายชาญชัย ชนไพโรจน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๒
เด็กชายปติกรณ์ ปญจเนตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๓
เด็กหญิงปวีณา พวงพิลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๔
นางสาวพิชญา วารีหลัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๕
นางสาวสรญา สรสกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๖
นางสาวสลักจิต สวาสดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๗
นางสาวสิริโสภา โสภาอุทก

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๘
นางสาวนนทิชา ขวาลำธาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๕๙
เด็กหญิงวณิชชา สุขเสริม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๐
นางสาวภักดิพร สุวรรณศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๑
เด็กชายภูริพัฒน์ ฤทธิมนตรี

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๒
นางสาวชมภูนุช แสนมตรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๓
นางสาวภัคจิรา จตุเทน

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๔
นางสาวอัจฉราภรณ์ เพชรดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๕
นายณัฐภูมิ อังกาบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๖
นายสรศักดิ

์

อุ่นเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๗
นางสาวจิรารัตน์ เวียงอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๘
นายกิตติโชติ ทำมีภักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๖๙
นางสาวกัญญาณัฐ คำภักดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๐
นายคเชนทร์ ทิณรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๑
นางสาวจันจิรา เดชทิศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๒
นางสาวชนาพร ไชยกันยา

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๓
นายชาญชาติ สินธุชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๔
นางสาวณัฏฐณิชา ชมภูบุตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๕
นางสาวณัฐธิดา จิตวิขาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๖
นางสาวดลนภา วงค์มณีย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๗
นายธนากร สัตนาโค

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๘
นางสาวธนิษฐา อินอุ่นโชติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๗๙
นางสาวธรรมสิริ อุ่นเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๔ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๐
นางสาวพรรณิภา มาศวรรณา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๑
นางสาวภัทธมน ไชยทิพย์ปญญา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๒
นางสาววณัฐสุดา วิบูลย์ชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๓

นางสาววารุณี โชคชัยทิพย
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๔
นางสาววิภาดา ชาติชาลี

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๕
นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเวช

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๖
นางสาวศุภาพิชญ์ ลีภาคภูมิ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๗
นางสาวสุนิตา วิเศษเตมีย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๘
นางสาวอุไรวรรณ แหล่งสะท้าน

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๘๙
นางสาวณัฏฐา ทุมนันท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๐
นางสาวชริณรัตน์ ไชยฮะนิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๑
นายภานุมาศ รัตนงามแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๒
นางสาวอุมาภรณ์ สิงห์จารย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๓
นางสาวอทิตยา เลิศคำหวาน

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๔
นางสาวสุจิตตรา กาบค้างพลู

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๕
นายอดิเทพ วรรณโก

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๖
นายปฏิภูมิ จนุรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๗
นายอาคเนย์ พุทธศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๘
นายภูมินทร์ มุทนาเวช

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๕๙๙
นายภานุพงศ์ จันทร์บุญเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๐
นางสาวกษมา ปญจะการ

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๑
นางสาวออมสินา คำภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๒
นางสาวสุนิสา ม่วงมูลตรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๓
นางสาวกชกร ยศบุญเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๔
นางสาวจารุวรรณ วิทยาภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๕
นางสาวจิตรวดี วิทยาภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๖
นางสาวงามจิต นิลพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๗
นางสาวดาราพร แสงหิรัญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๘
นางสาวนันทกาญจน์ ศรีดวงดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๐๙
นางสาวบุณยานุช แสงงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๐
นายเจษฎา ไชยสัตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๑
นางสาวจันทร์จิรา หาญนงวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๒
นางสาวภัทรวดี พิศดู

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๓
นางสาวอภิญญา ไชยประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๔
นางสาวอนุสรา พะวา

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๕ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๕
นายภีรพงษ์ งามทวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๖
นายกฤษดา มหาพรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๗
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๘

นางสาวสุวิมล อุทกโยธะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๑๙
นายธนาวุฒิ เศิกศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๐
นายธานุวัตร เศิกศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๑
นางสาวสุขฤดี บุญสว่างอารมณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๒
เด็กชายกิตติธัช เอือสามาลย์

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๓
เด็กชายอัมรินทร์ วงศ์ไชยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๔
เด็กชายธนกฤต แซ่อึง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๕
เด็กชายพันธะรัก อุ่นใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๖
เด็กชายดนุภพ บุญพา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๗
เด็กชายทินกร อำลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๘
เด็กชายธนกร ชุมพรหม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๒๙
เด็กชายกัณติทัด กลันบางแก้ว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีอุดร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ใจภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๒
เด็กชายธนกฤต แก้วเสถียร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๓
เด็กชายวิชญ วิเศษการ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยสิตย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ชมพูนุช

พิมภู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๖
เด็กหญิงอรวรรณ สุภารี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนเฉวียง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๘
เด็กหญิงวนัชพร บุญวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๓๙
เด็กหญิงพรพิมล เมาะราษี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงมนธิชา หินจำปา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๑
เด็กหญิงจิรภิญญา สาคร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ โชติรืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๓
เด็กหญิงพัตรพิมล แทนหาญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๔
เด็กหญิงมัลลิกา สิมมาหลวง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงธนัชชา ยศขุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๖
เด็กชายฉัตรมงคล ถำวาป

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๗
เด็กชายวรวิทย์ ตรีกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๘
เด็กชายนัทพงษ์ โพธิสนธิ

์ ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๔๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงชารี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๖ / ๑๗๓

้
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รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายวิระชัย บุญลือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๑
เด็กชายสุทธิภัทร มีเทียน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๒
เด็กชายภานุวิชญ์ บัตรดอน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายศิวัช พละมาตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๔
เด็กชายศตวรรษ ดอนสาคู

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๕
เด็กชายธนภัทร์ ธนัฎฏพงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๖
เด็กชายอมรเทพ การงานดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๗
เด็กชายพีรภัทร บัวภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๘
เด็กหญิงอริสา ฤทธิภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๕๙
เด็กหญิงชาลิสา ถ่ายจอหอ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงชลธิชา วิชพล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงจิราพร ตรันเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๒
เด็กหญิงวิชญาดา ไทยกระจ่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๓
เด็กหญิงณัฐชาพร อาจจันทึก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงแพรวา ศรีภูงา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๕
เด็กหญิงณัฐวิภา อุทาสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา ดวงสะอาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงวรรณพร วงศ์อารีย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ นนทภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงอุษณีย์ บุรีรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายคณิศร จตุพรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๑
เด็กชายอรรฆพล สวยโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๒
เด็กชายธีรวัฒน์ รินทะไชย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๔
เด็กชายธีรวัช ศิริเกษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๕
เด็กชายตะวัน ทักษิณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๖
เด็กชายอรรณพ พันกิกะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๗
เด็กชายอติเทพ โอทาสัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๘
เด็กชายอนันตพงษ์ สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๗๙
เด็กชายศุภสิน ศรีอุดร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายอนุรักษ์ วิชพล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๑
เด็กชายวชิระ วิชานัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๒
เด็กชายกิติพบ จันทา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๓
เด็กหญิงจิราวรรณ ปญญาภู

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๔
เด็กหญิงปานไพลิน ศรีทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๗ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๕
เด็กหญิงปานตะวัน สุชัยสงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๖
เด็กหญิงชุติมา ฝางแดง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๗
เด็กหญิงสุพรรษา เนตรมะณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล อันทะไชย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ กันหาจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงสุรวดี ศรีอุดร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๑
เด็กชายธันวา วงศ์อารีย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๒
เด็กชายอภิชัย เสาสีมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๓
เด็กชายจีรพล จันมาก

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๔
เด็กชายธนภัทร พิมละมาศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๕
เด็กชายธนภัทร ศรีทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๖
เด็กชายเทวัลน์ กุรัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๗
เด็กชายธไนศวรรย์ คุ้มทิม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๘
เด็กชายชานนท์ กล้วยนิจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๖๙๙
เด็กชายมนเทพ บุญวิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายเจษฏา ปูลวง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงเกรดมณี ตรีกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงปยธิดา ภูพิลม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงพลอยชมพู เมืองศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงจีราวรรณ พรหมสีหา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงกุสุมา ยิงกำแหง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิงทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงปราณปรียา มาปอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงปยภรณ์ ศรีแวงเขต

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงประพิณพร สร้อยสุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงปนัดดา ปญโยไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๑
เด็กหญิงทิตยา ศรีอุดร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๒
เด็กหญิงจิราพร ลาวัลย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๓
เด็กชายนนทวัฒน์ พลแดง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๔
เด็กชายเขมวัฒน์ พัวพันศรี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๕
เด็กชายศิวัช อันทวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๖
เด็กชายปรัชญา วงปวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๗
เด็กชายจิรภาส ลาวัลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๘
เด็กชายภูมินทร์ ภูผิวดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๑๙
เด็กชายนภัส สุรรณศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๘ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ขาวลาจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

คำบ้านผือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหลุบเลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนจุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๕
เด็กหญิงวรรณา ตังชัยฤทธิกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๖
เด็กหญิงจุรินทิพย์ ศรีอุดร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๗
เด็กหญิงทิพนภา ซ้งโนนรัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๘
เด็กหญิงพิยดา นามขัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๒๙
เด็กหญิงสุนิตา ชัยชนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงปนมนัส นนทฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๑
นางสาววิลัยวรรณ รัตนก้านตรง

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๒
เด็กหญิงปยะดา ทาห้วยหว้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๓
เด็กชายกศิดิเดช

์

ศรีทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๔
เด็กชายวุฒิชัย แสนธนู

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๕
เด็กชายวุฒิชา ศรีทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๖
เด็กชายภราดร คงอักษร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๗
เด็กชายนคริน มะลาศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๘
เด็กชายธนาวุฒิ ตรีกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๓๙
เด็กชายชูชัย จำปาแถม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ศิริสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๑
เด็กชายเอกยุทธ จันดาชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๒
เด็กหญิงอนุชิตา บุญพา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๓
เด็กหญิงสุรภา วงศ์ชารี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๔
เด็กหญิงมธุรดา แพงใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงจิราลักษณ์ ศรีทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๗
เด็กหญิงสุภาพร ตรีกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๘
เด็กหญิงยุพาพร สังฆะชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงศิริกัญญา วิชพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงศศิธร ช่วงไธสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๑
เด็กหญิงสุชานันนท์ สุทธิรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๒
เด็กหญิงรัตติกาล สุภาวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๓
เด็กหญิงมะลิวัลย์ พิมพ์มหา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๔
เด็กหญิงวรดา ศรีทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๙ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๕
เด็กชายภราดล ร้อยบุญศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๖
เด็กชายอาธร จันทรวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๗
เด็กชายอดิศร จันทรพิมาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายวีระยุทธ โสปะติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๕๙
เด็กชายพรเทพ บุญวิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายธระรัตน์ โชติรืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๑
เด็กชายวรเมธ สุทธิประภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๒
เด็กชายอาทิตย์ ทบรมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๓
เด็กชายยุทธพงษ์ ตรีกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๔
เด็กหญิงปภัสสร สายปะละ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๕
เด็กหญิงวัชราพร ตรีทศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๖
เด็กหญิงศษิสา อาษาวิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีอุดร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๘
เด็กหญิงเนตรอักษร ศรีอุดร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๖๙
เด็กหญิงปดิวรัดดา ใจกล้า

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูผามานัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีสร้อย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๒
เด็กชายชัยกรณ์ ชอบสะอาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชุชัยสงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๔
เด็กชายปกรณ์ ซาวเซโปน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๕
เด็กชายวิรัตน์ เวียงนนท์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๖
เด็กชายยศพล ตรีกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๗
เด็กชายวันชัย มูลลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๗๙
เด็กหญิงชลดา อัศวปยุกต์กุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงทัตพิชา ล้อมฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๑
เด็กหญิงไพรรินทร์ คันทะมาตย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๒
เด็กหญิงแพรวา อุ่นใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๓
เด็กหญิงชลธิชา อันทะชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๔
เด็กหญิงเหมือนฝน พวงพิลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๕
เด็กหญิงอินทิรา ศรีโซ้ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๖
เด็กหญิงภูษณิศา จงศุภวิศาลกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลมเกลียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๘
เด็กหญิงสุรีย์พร บุญลือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๘๙
เด็กหญิงนาฏติยา เห็มมันตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงนฤมล จันทาขุ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๑
เด็กชายนรบดินทร์ สารรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๒
เด็กชายณัฐการ คงพารา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์มหา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๔
เด็กชายสิทธิชัย ตรีกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๕
เด็กชายกฤษฎา ศิลารัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๖
เด็กชายนันทวุฒิ ตูมภูเขียว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๗
เด็กชายธนกร เชือมไธสง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๘
เด็กชายธนพันธุ์ ศิริราญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๗๙๙
เด็กหญิงพีรยา จุลลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงศศิธร ศรศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงอรปรียา ธานี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงพรระวี ฟองย้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฉลาดเอือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงสุดาพร ไกยสวน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิขี

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงสโรชา ศรีคำภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศิลปกษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงสิรินญา เส้นเกษ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๑
เด็กชายสุรชัย ทองเฟอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๒
เด็กชายชาตรี หัตถีจร

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๓
เด็กชายธลาดน ลีโคกกลาง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วิชารักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๕
เด็กชายภพสรรค์ จันทร์ชู

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๖
เด็กชายมนตรี นันตะเวช

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๗
เด็กชายอธิชาติ บุญมาก

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๘
เด็กชายกิตติชัย บุญธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงปยนุช นุชฉิมพลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงกานติมา ประพาฬ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๑
เด็กหญิงไพลิน แสงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๒
เด็กหญิงรังสิมา วงค์พันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๓
นายเจษฎาพร วิชพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๔
นายสถาพร พนาสันต์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๑ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๕
นายพิสิทธิ

์

คำภูธร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๖
นายอภิสิทธิ

์

บุญวิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๗
นายณัฐวัตร อาจคะนอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๘

นายสายชล ไกรกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๒๙
นายคฤทธิ

์

ตรีกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๐
นายธนู เทอดสุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๑
นายวรปรัชญ์ ขุมหิรัญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๒
นายวิทยา ไกรสวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๓
นายรัฐพล เนินกล้วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๔
นายเทิดศักดิ

์

ตำหนักเงิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๕
นายอมรเทพ ปญโญชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๖
นายอิทธิเทพ นิลผาย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๗
นางสาวเกศมณี ใจสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๘
นางสาวสุพรรณี พงค์เพศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๓๙
นางสาวจิติมาภรณ์ บุญยอ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๐
นางสาวลลิดา ยิงกำแหง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๑
นางสาวกุลนัฐ ทองหาญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๒
นายพงศธร เมาะราศี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๓
นายวิศิษฐ์ คุ้มบัวลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๔
นายรัชพล ชำนิพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๕
นายทิวากร ศรีรังษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๖
นายวิชัย มูลลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๗
นายนพรัตน์ พลหาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๘
นายทศพร ศรีบุปผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๔๙
นายนันทะวุฒิ ตรีกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๐
นางสาวสุภาวดี สังฆมณี

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๑
นางสาวศิริรัตนา ตรีกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๒
นางสาวจุฬารัตน์ อันทะไชย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๓
นางสาวพร วินทะไชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๔
นางสาวรัตนา บุตรศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๕
นางสาวนริสรา ฮามระคร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๖
นางสาวสุพัตรา วินทะไชย

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๗
นางสาวนฤภร ตะราษี

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๘
นายสิทธิพล เพียรชอบไพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๕๙
นายณัฐวุฒิ โสสีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  
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รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๐
นายรัฐภูมิ พลเยียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๑
นายอภิชาติ ไชยวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๒
นายวิทวัส เวียงนนท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๓

นายกิตติศักดิ

์

ตรีกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๔
นายสหัสวรรษ มัชเรศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๕
นางสาวพรพิมล บุญลือ

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๖
นางสาวศิริกร ขันเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๗
นางสาวหทัยกาญจน์ พรมเสนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๘
นางสาวชลลดา บุญสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๖๙
นางสาวพรสุดา งามประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๐
นางสาวลักษณา พิมพ์มหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๑
นางสาวเฟองฟา พละสุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๒
นางสาวชลลดา ศรีทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๓
นางสาวปยธิดา บุดดาเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๔
นางสาวอินทิรา จันทวี

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๕
นายทิวทัศน์ มหามาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๖
นายสมชาย ศรีแพงมน

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๗
นายชัยยา มูลมะณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๘
นายทยากร เอกวารีย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๗๙
นายนันทวัฒน์ พาซุย

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๐
นายวัชรินทร์ ตากล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๑
นายรัชพงษ์ วิชานัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๒
นายธีระศักดิ

์

ลาโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๓
นายจิรวัฒน์ โพธิผล

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๔
นางสาวสุชาดา เจตนเสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๕
นางสาวนฤชล สนิทนัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๖
นายวิจิตร บุญพรลิขิต

๐๖/๐๕/๒๕๔๐
วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๗
นายภควัฒน์ ภูนาเชียง

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๘
นายวีรวัฒน์ บุญสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๘๙
นายอนุสิทธิ

์

งาคม
๓๑/๐๗/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๐
นายปญญา หมอกมัว

๒๔/๐๗/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๑
นายเจษฎา พาปอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

วัดดงบ้านนา ดงบ้านนา  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๒
เด็กชายจิรายุทธ วินทะไชย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๓
เด็กหญิงชนัญญา ตาหนองไผ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๔
เด็กชายณัฐพล หาญสมัคร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๓ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๕
เด็กหญิงมณฑิชา เทียงอารีย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา คงกลาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๗
เด็กชายสุรแสง เทียงอารีย์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายอิทธิรัตน์ สุรินาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๘๙๙
เด็กหญิงเฟองฟา ใจเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงกรกนก จีนทองหลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายกฤษดา เพ็ญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงจิรัชยา สังเฉวก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายชินพัฒน์ ประกอบศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายชินภัค ประกอบศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายพงศธร นพคุณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายพงษ์ศิริ ศรมะณี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายพร้อมพงษ์ วินทะไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงวนิดา ศรีเกษตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงประทุม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายณัฐกร ฉวีวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๑
เด็กชายนพพล สุวรรณศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๒
เด็กหญิงนวพร อันทะชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๓
เด็กหญิงบุษยมาศ ทบรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๔
เด็กหญิงปนัดดา วินทะชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๕
เด็กชายปยะพงษ์ สังฆะมาตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๖
เด็กหญิงรัชรินทร์ พลเยียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๗
เด็กชายเรืองเดช ชาญสมร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๘
เด็กชายกฤษฎา อันทะชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๑๙
เด็กชายจักรพันธ์ โพธิโชติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงจินตนา สุ่มมาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๑
เด็กหญิงจุฬาพรรณ ฉวีวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๒
เด็กชายภากร ลาศา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๓
เด็กชายสุริโย บรรเจิด

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๔
เด็กชายวราธร ประจงจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๕
เด็กหญิงชลธิชา สุภารี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภูก้านตาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๗
เด็กหญิงสุวิมล สุรินาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๘
เด็กชายเกศกร เวียงนนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๒๙
เด็กชายเฉลิมชัย บรรเจิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๔ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงไพลิน นาธงไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงกำไร ภูผา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ พิมพ์มหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๔
เด็กหญิงวรางคณา ตากล้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ใจปานแก่น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๖
เด็กชายอัครพล ตรีกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ตรีกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๘
เด็กหญิงเพชรชรินทร์ ทองย่อม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๓๙
เด็กชายกรเดช พิมพ์ตระกาล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ภูมิสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๑
เด็กหญิงกุลนันท์ นามณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๒
เด็กหญิงกุลวดี วรรณแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๓
เด็กชายจุรานนท์ ปราสาร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๔
เด็กหญิงชลธิชา เวียงหลวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๕
เด็กชายชิตไชย ณรงค์ไชย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๖
เด็กชายฐากูร สาไพรวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๗
เด็กชายณัฐกานต์ อนันเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ ปดฝาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๔๙
เด็กชายทานตะวัน เวียงสิมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีสนาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๑
เด็กชายธนัฐฐา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๒
เด็กหญิงธัญภัทร แซ่กง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๓
เด็กชายธีรภัทร บุญหลง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๔
เด็กชายนพกฤต ยอดดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๕
เด็กหญิงปวีณา ฉลาดเอือ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๖
เด็กหญิงปยะธิดา จันทะเรศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ช่องวารินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๘
เด็กชายพสิษฐ์ พรมทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๕๙
เด็กหญิงพัชราพร นนทะภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายพีระพงษ์ พลหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๑
เด็กชายภาคภูมิ สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๒
เด็กชายวรชัย พิมพ์เดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๓
เด็กหญิงวรรณิภา ผันสยอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๔
เด็กชายวรา อยู่ลอย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ก้อนจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๖
เด็กหญิงวิจิตรา วาจาเด็จ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๗
เด็กหญิงวิไลพร อินทร์ดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงศศิธร เย็นวัฒนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๖๙
เด็กชายศักดิระพี

์

นามสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุ่มมาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๑
เด็กชายสุภนนท์ แสงสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทิพย์สาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๓
เด็กชายอธิปเบศ หนูแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๔
เด็กชายอัครเดช ปราสาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๕
เด็กหญิงอิสราพร พิมพ์วัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๖
เด็กชายเชิดชัย พรมฮวด

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๗
เด็กชายกฤตยชญ์ แซ่กง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๘
เด็กชายกิตติ แก้วมัน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๗๙
เด็กชายจักรราช ศิริเกษ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐิชา ณรงค์ชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๑
เด็กชายดรัณภพ ชันวอน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๒
เด็กชายดัสกร มนตรีภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๓
เด็กชายนทีธร สดไสย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๔
เด็กชายนรวิชย์ ประทุมเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงนิสาชล ทรัพย์มาก

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๖
เด็กชายประวิทย์ ปุนมาลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๗
เด็กชายปฎก คำจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๘
เด็กหญิงพรพิมล เพ็งพิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๘๙
เด็กชายพัชรพล พันธไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยเฉลิม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๑
เด็กชายพิภพ ชืนชม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๒
เด็กหญิงมาริสา อัญญโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๓
เด็กชายวชิรวิทย์ สุดชารี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๔
เด็กหญิงวนิตา สาริคา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๕
เด็กหญิงสุนิสา บุตรหิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ วินทะไชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๗
เด็กชายอนุชา ตรีกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๘
เด็กชายอภิชาติ ชนุดรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๒๙๙๙
เด็กชายอินทรรักษ์ บำรุงรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ สืบเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายเฉลิม คำสกล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายคมสัน หาญสุรินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงจิราพร วงษ์จันทรา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทะภูมิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงชฎาพร อุดมมาลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงชลธิชา สามาลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายญานากร สนามเหล่า

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงปราณี โกกิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายมาณุ คุณชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงวรรณษา โชติไชย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายเมธาวี ยารัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงกมลพรรณ ชาวเซโปน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงคติพจน์ พรมโสภา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงจิราพร แจ่มจำรัส

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญโทแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงชลดา ศรีสนอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงชลดา เพ็งนาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ยิมรัมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายพิษณุวัฒน์ วิรัชชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงมณฑิดา กาลพันธ์พา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายชิษณุชา ปลัดสูงเนิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ อาษาเสนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงนิรมล ยิมแย้ม

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายพงศกร ลาศา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายมนัส สันพะสาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงวรรณนิศา แน่นอุดร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายศราวุฒิ จงไกรจักร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายสุริยัน ฤาชัยราม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ประสมศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายนพดล ศรีไชย

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายจักรรินทร์ สาสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงจิราพร ศิลารักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายธนายุทธ สาระรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงวรรณษา สุขกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายศักรินทร์ สุบิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สระแกทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายอภิชาติ อัญญะโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงอาภัสรา ด้วงคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงเกสรา กุตเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

คำผาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายณัฐนันท์ เมืองคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ สุตะคาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงภัศราภรณ์ นนทะภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงวรัญญา เวียงนนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายวิศนุ เพียรหัตถ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายเอกรัตน์ วารีหลัง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองการ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงฐิติมา สุปตติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงนิจวิภา สังฆทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายพงษ์วิสิทธิ

์

สารรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงศิรินญา ช่องวารินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ จาระงับ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายไพรพนา โสดาวาป

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงวราพร อยู่ยืน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงสราสินี บานเย็น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ทุนเพิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายรัฐภูมิ ยาพลัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายสามารถ โคตรจันดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๑
นางสาวนงค์ลักษณ์ มาตย์วิเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๒
นายวีระ ปญยาง

๒๐/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๓
นางสาววาสนา กองสุข

๐๘/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๔
นางสาวกวิสรา แก้วกุดเลาะ

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๕
นายอนุกุล มูลสิติ

๒๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๖
นางพูล มูลสิติ

๑๓/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายกฤษณะ ทำดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงปานไพลิน เสริฐศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงภัทรธิดา เวียงนนท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายมานิตย์ สัจเขต

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงวาสนา ภูหวล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงจันจิรา ศรีคำภา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงฑิฎารัตน์ เสริฐศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายธิติวุฒิ เจริญสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายธีรยุทธ สุบิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงปณิตา การช่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงปริฉัตร การช่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงฐานิดา ติมุลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงฐานิดา โตพิทักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงฐิติมา ชาหลาบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงณัฐวดี ยุงรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พุธอุดร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ไฝงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงณีรนุช ศรีขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงดาว ภาโสพระ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงนัณทพร เครือแวงมล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงวริศรา ประโยชน์ศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายวิฐิชัย เตียเปน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงศรัญญา สีสนิท

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายศาตราวุธ รังกา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายศุภมิตร ทวีวรรณกิจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อนุภัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุภัสสรา วงค์ศรีสา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงสุภาวิดา ใจภักดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายสุรชัช บุญศร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวเขียว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงกัญญารักษ์ โคตุทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

ปลายไม้
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงกิงฉัตร

่

อ้วนเลิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงคณิศร ดอนเหนือ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายคมกฤษ ปะละทัง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงคีตภัทร ทองจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงจรุวรรณ มังคัง

่ ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงจิตอารีย์ เทวิลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยสงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงจิราพร บุญสงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายชัยชนะ ไชยรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายนที อุบลไกรสีห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงนันทริกกา แก้วสังข์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๑
เด็กหญิงนิติญา พรมแพน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๒
เด็กหญิงนีรนุช พลับทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๓
เด็กหญิงนุชนาฏ บุตรศรีภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๔
เด็กหญิงนำบุศย์ ไชยแหม่ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๕
เด็กชายบัณฑิต เงาะลำดวน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๖
เด็กหญิงประภัสสร สอนภักดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงประภาพร ดวงสำราญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ ราชสมบัติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๑๙
เด็กหญิงปวีณา อาภรณ์ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงปญจพร ย่อคาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๑
เด็กหญิงปยมาศ รังสิจิตรกร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๒
เด็กชายปยวงศ์ สิทธิพงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๓
เด็กหญิงปยะดา แก้วสังข์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๔
เด็กหญิงปนทอง สานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๕
เด็กหญิงพิมผกา โคตุทา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๖
เด็กหญิงสุรีพร นามวงษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๗
เด็กหญิงอนงค์นาถ แพงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๘
เด็กหญิงอรนุช ฤาโสภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๒๙
เด็กหญิงกฤติยา เสนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ ทุมนันท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันแข็ง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๒
เด็กชายกิตติภัฒน์ มูลจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๓
เด็กหญิงกิตติยา อามาตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๔
เด็กหญิงจริยา อ่อนละมัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๕
เด็กชายจักรพันธ์ เต็กมงคล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๖
เด็กหญิงจุฑาพร ดวงอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๗
เด็กชายฉัตรมงคล ร่องจิก

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๘
เด็กหญิงชนาพร บัณฑิต

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๓๙
เด็กหญิงชนาภัทร ไทยโสภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงชนิดา คำพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๑
เด็กชายชัยอนันต์ ช่างถม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๒
เด็กชายชินดนัย ประทุมษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงชุติมา ปะละทัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ดวนพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๕
เด็กหญิงณัฐพร ผิวผา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๖
เด็กหญิงพรพิรุณ ขุนโม่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๗
เด็กหญิงพรรณภา พิมพ์สำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๘
เด็กชายภูวดล ภูถวิล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๔๙
เด็กชายภูวไนย นนท์อ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายมินทะดา ดวงมาลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๑
เด็กหญิงมินยาดา พรรณโส

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๒
เด็กหญิงยลรดี จันทร์เนย

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๓
เด็กหญิงรัชนีกร แสนขวา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๔
เด็กหญิงลลิษา เกรียงศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๕
เด็กหญิงลินลี

่

โจมเสนาะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๖
เด็กชายวรชัย ฤทธิรน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๗
เด็กหญิงวรรณธิสา ทำมิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงวรรณษา พิมพรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงวริศรา จ่าภา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สุดวิลัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๑
เด็กหญิงศศินา วงษ์ประเทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๒
เด็กหญิงศิรดา หลวงสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๓
เด็กหญิงศิริฤทัย ทองบุ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีทิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญเทพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

บุญศร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๗
เด็กหญิงสิริวิมล ไชยแสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงสุภาวดี เดชชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๖๙
เด็กหญิงสุวพิชญ์ พิศวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายอติยะ อนุศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา นัยลี

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ หารชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๓
เด็กหญิงเมทิณี ยังยืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงเวนุกาณจ์ นันดอนดู่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๕
เด็กชายโชคชัย แสนสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๖
เด็กหญิงโชติรส สงครินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๗
เด็กชายไพรัช เพียรสดับ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๘

นางสาวกฐิน ข่าขันมะณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๗๙
นางสาวกมลรส หม้อแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๐
นางสาวกมลลักษณ์ ชืนจิตร

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๑
นางสาวกมลวรรณ วรวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงกรกนก ปะละทัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๓
นางสาวกรรวี พันลม

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๔
นายกฤษดา จันทะศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๕ นางสาวกล่อมคุณาภรณ์

ศรีชนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๖
นางสาวกัญญารัตน์ อินตาล

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๗
นางสาวกัลยกร ซอหนองบัว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๘
เด็กหญิงกัลยา โยทะคง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๘๙
เด็กหญิงกุลนิษฐา อภัยศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๐
นางสาวขัตติยา ฤาโสภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๑
นางสาวงามวิมล ตลาดเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๒
นายจักรภัทร มงคลอุทก

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงจันทนิภา หลักบึง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๔
นางสาวจินดารัตน์ เจริญใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๕
นางสาวจิรนุช ศิลาปง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๖
นางสาวจิราวัลย์ วงค์วังจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๗
นางสาวจุฑาสินี กิวไธสง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๘
เด็กหญิงชนิตา ศรีบุญเรือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๑๙๙
นายชิตวัฒน์ ภารมาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงณภัทรษา คำยางจ้อง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๑
นางสาวณัฐชาวดี สุทธิสน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๒
นายณัฐดนัย ตาลกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ ญาตินิยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๔
นายทิวากร สุดวิลัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๕
นายธนากร บัวศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๖
นายธนิตพล โต้ตอบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๗
นางสาวธัญสิริ ชำนาญจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๘
นางสาวนริศรา พฤกษาชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๐๙
นางสาวนฤมล โต่นวุธ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๐
นางสาวนัฐชา ศรีประดู่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๑
นางสาวนิตยา แก้วงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๒
นางสาวนิรมล ศรีจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๓

นางสาวน้องหญิง ธรรมิภักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๔
นายบัณฑิต ปองแดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๕
นางสาวปทุมทอง บุญหลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๖
นางสาวปภาวี ทองลือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๗
นางสาวปรัชยาภรณ์ สอนจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๘
เด็กหญิงปาณิศา สุประกา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๑๙
เด็กหญิงผกากลอง ราชสมบัติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๐ เด็กหญิงพราวนภางค์
โพธิคำ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๑
นายพลชนะ วงค์ทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๒
นางสาวพันชิกานต์ เข็มทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๓
นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๔
นายภาณุพงศ์ ไทยโสภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๕
เด็กหญิงมณีตะวัน อุทธิสินธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๖
นางสาวมนัสวรรณ สาดศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๗
นางสาวมัติกา โคตุรพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๘
นางสาวมัธธิกา วิทยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๒๙
เด็กหญิงยุวนันท์ ปทักขีนัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๐
นายรวีวิชญ์ จันทร์ศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๑
นางสาวระพีพร บรรณศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๒
เด็กหญิงระษา เปลียนพร้อม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๓
นายรัชชานนท์ พนาจารย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๔
นางสาวรัชนีพร ลุยตัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๕
นายรัฐภูมิ ทุ่งฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงรินรณี บูราณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๗
เด็กหญิงรุจิรา สีหาเสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๘
นายฤทธิชา มัตนามะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๓๙
เด็กหญิงลลิตา วงษ์ลุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๐
นางสาววราภรณ์ ศรีขอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๑
นางสาววิจิตรา บุญกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๒
นางสาววิชชุลดา นามมูลตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๓
นางสาวศศิประภา วงทองทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๔
นางสาวศิริขวัญ เนือจันทรา

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๕
นางสาวศิริลักษณ์ ยังยืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๖
นายศุภกร ดาวเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๗
เด็กชายศุภกานต์ พรมธิดา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๘

นางสาวศุระวี ฤาโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๔๙
นายสหัสวรรษ ใจดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๐
นางสาวสิรินภารัตน์ อริยะธุกันต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๑
นายสิริวิชชา มาตะวา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๒
นางสาวสุดารัตน์ กาสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๓
นางสาวสุดารัตน์ บุตรสำราญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๔
นางสาวสุธิดา แสนตลาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๕
นางสาวสุพรรษา วรรณภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๖
นางสาวสุพัตรา ไชยราช

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๗
นางสาวสุพิชชา แท่นประยุทธ

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๘
เด็กหญิงสุพิชญาภา ดีผาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๕๙
นางสาวสุภาวดี จันทรคา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุตรอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๑
นางสาวหยกฟา จันทะรักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๒
นางสาวหัทยา อินทร์สว่าง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๓
เด็กหญิงอทิตยา ลาดศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๔
นางสาวอทิตยา ศรีจานเหนือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๕
นางสาวอนันตยา ปดตะยะโส

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๖
เด็กชายอนุชา บุญต่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๗
นายอภิสิทธิ

์

บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๘
นางสาวอมิตา อุทธิสินธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๖๙
นายอรรถพล ติมุลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๑
นางสาวเกษราภรณ์ ดำริห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๒
นางสาวเจนจิรา คำแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๓
เด็กชายเจนภพ นาชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๔
นางสาวเจษฎาภรณ์ แสนตลาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๕
เด็กชายเอกรัตน์ อ้วนเลิง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๖
นางสาวกนกกาญจน์ สาระถี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๗
นางสาวกรรธิมา สีลำโกน

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๘
นางสาวกัญญาณัฐ สำโรงลุน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๗๙
นางสาวกัญญารัตน์ เพิมพูน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๐
นางสาวขนิษฐา วรรโน

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๑
นางสาวขวัญนภา วรรณศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๒
นายจรัญ บึงลอย

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๓

นางสาวจริยา ศิลาปง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๔
นายจักรเพชร จันสัมโรง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๕
นางสาวจันทิมา สหะไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๖
นางสาวจิดารินทร์ สาตี

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๗
นางสาวจินต์จุฑา ทองบุ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๘
นางสาวจุฬาลักษณ์ เวียงศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๘๙
นางสาวชรันธร ใจภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๐
นางสาวชลียา มงคลศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๑
นางสาวธิดารัตน์ ทุมจีน

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๒
นายธีรพล ศรีวรรณะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๓
นายนรากร ลำจุมจัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๔
นางสาวปภัสรา สัตะโส

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๕
นางสาวปรางค์รัตน์ เสนาคม

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๖
นางสาวปรียานันท์ อนุอัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๗
นางสาวพรประภา แก้วทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๘
นายพลากร อามาตย์ภูศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๒๙๙
นายพิทักษ์ สายบุญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๐
นางสาวภัทรวรินทร์ ทินกระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๑
นางสาวภาวริน โต่นวุธ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๒
นายภูธเนตร รัตนเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๓
นายภูริ หงษ์ศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๔
นางสาวยุสิตา เถาวัลย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๕
นางสาวรัตติยาพร ทับสุริย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๖
นางสาวรัตนพร ยมศรีเคน

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๗
นางสาวรัตนาภรณ์ ฉวีคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๘
นางสาววณิชยา บุตรวิเศษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๐๙
นายวทันยู ติมุลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๐
นางสาววัลณิภา มัตนามะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๑
นางสาววารุณอร ม่วงคุ้ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๒
นายศตวรรษ เสถียรรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๓
นายศิกษก สงวนรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๔
นางสาวศิริการต์ วานทุม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๕
นางสาวศิริประภา ปญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๖
นางสาวศิริประไพ มหาสาร

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๗
นายศุภกิตติ

์

ลือธิสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๘

นางสาวศุภนิดา จิตลม
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๑๙
นางสาวสกุลแก้ว แก้วล้วน

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๐
นายสหพัฒน์ โชติขันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๑
นายสานฝน ทุมวัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๒
นางสาวสิรินาถ หนูแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๓
นางสาวสิริยากร พินิจงาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๔
นางสาวสุธิลักษณ์ สอนจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๕
นายสุนทราพร สุขแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๖
นางสาวสุนทรี สาตี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๗
นางสาวสุพัตรา ดาภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๘
นายสุภนัย สุขขา

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๒๙
นางสาวสุรยา สุราราช

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๐
นางสาวสุวีรญา มุลริยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๑
นางสาวอภิญญา ศรีเสมอ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๒
นายอภิสิทธิ

์

บัพโต
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๓
นางสาวอรวรรณ โคตุทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๔
นายอัครเดช แก้วสีไว

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๕
นายอัมรินทร์ ธุมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๖
นางสาวอินธิรา สีทม

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๗
นายอิสระ แดงสีดา

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๘
นายเกษมสันต์ หนองสี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๓๙
นางสาวเบญจมาศ ชุนสาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๐
นางสาวเพชรรัตน์ มะณี

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๑
นายเมทวิน ศรีจานเหนือ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๒
นางสาวเมษา แสงนวล

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๓
นางสาวไพรรินทร์ แก้วลาด

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๔
นางสาวไอลดา ชัยดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๕
นางสาวกนกอร กอนจันดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๖
นางสาวกฤษญา อันลีลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๗
นางสาวกุลณัฐ บุญญสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๘
นางสาวจันทร์จิรา แก้วสังข์

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๔๙
นางสาวจันทร์ทิวา เวียงวิเศษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๖ / ๑๗๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๐
นางสาวจารุวรรณ อาษากิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๑
นางสาวจุฑาลักษณ์ นันทะชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๒
นายชินวัฒน์ เหลืองเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๓

นางสาวชไมพร แสงเลข
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๔
นางสาวณัฐิกา เสาสิมมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๕
นายดวงสมพงษ์ มะณีสาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๖
นางสาวทานตะวัน ประสงค์ใด

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๗
นายทินกร ดวงอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๘
นางสาวธณัฐฐา น้อยบาท

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๕๙
นางสาวธนารัตน์ หงษ์ทะนี

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๐
นางสาวธิดารัตน์ แสนคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๑
นายธีรพงษ์ บัวพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๒
นางสาวนลิตา ลือโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๓
นางสาวนันทนา สีกุลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๔
นางสาวนันท์ธิยา สร้อยเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๕ นางสาวประกายกาญจน์

ติมุลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๖
นางสาวประไพศิริ ดวงสำราญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๗
นางสาวปานยรัตน์ บุปผา

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๘
นายปยพันธ์ ทองชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๖๙
นายปยภัทร ทองชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๐
นางสาวปยลักษณ์ จันพิมพา

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๑ นางสาวปนเสาวลักษณ์
โพธิจักร

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๒
นายพงศธร ยังยืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๓
นายพงษ์ศกร เตียงพลกรัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๔
นายพรพิพัฒน์ เสาวพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๕
นางสาวพัชราภรณ์ พรมลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๖
นางสาวพิกุลทอง คำวิโส

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๗
นายภัคพงษ์ แก้วไชย

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๘
นายภัทรพล สุริสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๗๙
นางสาวภัทรวดี สิทธิสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๐
นายภานุพงษ์ สีดาดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๑
นายภานุวัฒน์ สีมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๒
นายภูริทัตต์ สุขหนองบึง

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๓
นางสาวมลฤดี ศรีทา

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๔
นางสาวมัณฑิฌา มัชฌิมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๕
นางสาวรักษ์สุดา พันลำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๖
นางสาวรัชรียากร ฤาโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๗
นางสาวรุ่งจิตต์ จันเต

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๘

นางสาววราภรณ์ บุญสอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๘๙
นางสาววริษฐา เอกอุดมศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๐
นายวุฒินันท์ น้อยพูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๑
นางสาวศิริพร แท่งทม

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๒
นางสาวศุภรัตน์ จันมะณีย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๓
นางสาวสุมิตรา พรมจรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๔
นายหลักนคร เสงียมทรัพย์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๕
นายอดิศักดิ

์

บุญศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๖
นางสาวอภิญญา พงษ์หนองพอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๗
นายอัครเดช ศรีกุลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๘
นางสาวอัญธิกา กาลสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๓๙๙
นายอานนท์ โคตจันทึก

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๐
นายอานนท์ โคหนองบึง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๑
นางสาวอารยา รักษาชนม์

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๒
นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๓
นางสาวอินทราณี เอกวงษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๔
นางสาวอินทิราพร ทอนมาตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๕
นายอิสรพงศ์ ภูฮง

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๖
นางสาวอุบลวรรณ วงษ์ลุน

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๗
นายเกียรติพงษ์ ทองบุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๘
นางสาวเพ็ญพิมล พลเยียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายฑีนธรม์ วังทะพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีนนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๑
เด็กชายนันทวัฒน์ แสนคาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๒
เด็กชายบุตรชา สีแดง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๓
เด็กชายมนัส เอียมปอ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๔
เด็กชายศุภกรณ์ คำมะสอน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๕
เด็กหญิงอรญา คำยางจ้อง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๖
เด็กชายอิศวะ มัทธะปานัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ดงส้าวแห

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๘
เด็กชายตะวัน สีมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๑๙ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
สีมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายพีรภัทร ปาโท

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๑
เด็กชายสราวุธ ศรีวงษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๒
เด็กชายอภิรมย์ ชมชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายคติศักดิ

์

หลวงลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๔
เด็กหญิงนิตยา ศรีวงษา

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๕
เด็กหญิงพัชรา นาฮ่อม

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๖
เด็กหญิงจีระนันท์ วงศ์โพนสูง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๗
เด็กชายชุติภาส ศรีหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๘
เด็กหญิงณัฐธนาวดี พรมโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จูมปา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทพศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๑
เด็กหญิงดรุณี ชุมโท่โล่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๒
เด็กชายนนทวัฒน์ โต่นวุธ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๓
เด็กชายนพเก้า อ่อนแก้วอ้อม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๔
เด็กหญิงมณทิชา โพธินาแค

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๕
เด็กชายสุรพล กองสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๖
เด็กหญิงเพียงดาว ทวีกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๗
เด็กหญิงวลัยรัตน์ สะเทียนจิต

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๘
เด็กหญิงสุจิตรา ท่าสิมมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๓๔๓๙
เด็กหญิงจิราวรรณ น้อยบาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันดอกรัก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๑
เด็กหญิงรสิกา แก้วพิลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีละไกร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๓
เด็กหญิงวรรณรา เหลาไชย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๔
เด็กหญิงวรัญญา โยธานันท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๕
เด็กชายวุฒิพงศ์ แฮนหลุน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอนกศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๗
เด็กหญิงอาภัสรา ทุมมาตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๔๙
เด็กชายชินวัตร พานอุ่น

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายทยากร กองคุ้ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๑
เด็กชายพันธกานต์ ตู้ปสสา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๒
เด็กหญิงวนิดา ไชยแสน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แท่นประยุทธ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๔
เด็กหญิงสานฝน พิมโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๕
เด็กชายสุรชัย กวยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

วาติบุญเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๗
เด็กชายอนุชา พุฒมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงเบญญา วัดวงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๕๙
เด็กชายภูวนาท วงศ์สมศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายวัฒนา โคตภูธร

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๑
เด็กชายกฤษณธร ไชยรักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา ทองเพ็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๓
เด็กชายพงศ์วรินทร์ เสนาเนียร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๔
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทุงฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิโสภา

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๖
เด็กชายศุภชัย ยมนัตถ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๗
เด็กชายเฉลิมชัย ทรงคาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๘
เด็กชายกิตติพล พลโยธา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๖๙
เด็กหญิงบังอร หารคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คำบุดดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๑
เด็กชายระพีภัทร พาลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๒
เด็กหญิงสาวิตรี เรียงปาน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๓
เด็กชายสุทธินันท์ ปะมาคะตัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๔
เด็กหญิงอวัสดา โสภาชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๕
เด็กชายเจษฎาพร พันธะมุย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๖
เด็กชายคงเดช เสนาบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๗
เด็กหญิงพันธมล ประวิโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๘
เด็กหญิงมณธิดา บุญปก

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๗๙
เด็กชายวรเมธ สุปะกำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายศราวุธ หนูแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๑
เด็กหญิงสุชาวดี โพธิไชยย้อย

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๒
เด็กชายเอกภาพ สามสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูดิน วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา คำศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๔
เด็กชายนาวิน สืบสุนทร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๕
เด็กชายพัชระพล กำลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๖
เด็กหญิงลดามณี ศรีนวล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๗
เด็กชายสถิร สีหานาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๘
เด็กหญิงอาริสา สัมฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๘๙
เด็กชายไพบูลย์ สวาศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายกันยารัตต์ แสงหงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มะละตะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๒
เด็กหญิงธีริศรา แสงหงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายวรพจน์ พัวคุณมี

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา สืบสุนทร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงอพัชสรา มหาผล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๖
เด็กชายเอกพล สพกลาง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๗
เด็กหญิงณีรนุช อินทนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๘
เด็กหญิงปยะมาศ ศรีมงคุณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๔๙๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ ประทุมทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายธนาวุฒิ ชนะไพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงธิญาดา หาชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายนิพัทธ์ ปานต๊ะระษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สีสะเหนียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายวัฒนา ประทัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายชญานิน ดวงอินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงฐิติพร จูแจ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา จันทรคา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สอนวิเศษ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายธีระชัย สิงห์เสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายปุณยวีร์ นนทะศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๑
เด็กหญิงภันทิลา เหมือนอินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๒
เด็กชายภูริพัตร ปริปุณณะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๓
เด็กหญิงศิริกัญญา สมน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอียมชม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สำโรง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๖
เด็กชายนราวิชญ์ พันพละ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๗
เด็กชายบัญชาการ เรียงปาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๘
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๑๙
เด็กหญิงพัชวรรณ เกียงวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ศรีฮาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๑
เด็กชายภาณุรุจ มะลิซ้อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๒
เด็กชายภูธฤทธิ

์

หงษาวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๓
เด็กหญิงวรัญญา สุยโพธิน้อย

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๔
เด็กหญิงวิชญาดา แซ่ปง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๕
เด็กชายศราวุธ อาจวาที

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๖
เด็กชายศักดิดา

์

นามวิชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๗
เด็กชายศุภกร พรรณพูนศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายสนธยา ศรีผา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๒๙
เด็กหญิงกัลยา นาวัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายชนะรัฐกร เหนียวบุปผา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๑
เด็กชายณัฐพล บุญสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๒
เด็กหญิงดาปนีย์ ฉัตรสระน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๓
เด็กชายธรรมลักษณ์ สุวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๔
เด็กหญิงนริศรา อินทร์ไชย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๕
เด็กหญิงนัสฑมาศ ลำเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๖
เด็กชายวรนันท์ สอนจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๗
เด็กหญิงสิริกมล แพทย์ราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ สุดดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๓๙
เด็กชายอัจฉริยะ ชาวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงเข็มวิกา นันดอนดู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๑
เด็กหญิงเพ็ญเพชร สังฆพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๒
เด็กหญิงไพลิน จิตไพศาล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๓
เด็กหญิงญาณิศา มุคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๔
เด็กหญิงณัฐนรี บุญหวาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ สัมณีย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทวีวรรณกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๗
เด็กชายพีรภัทร์ นวลวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๘
เด็กชายครรชิต แกล้วกล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๔๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ฟูมเฟอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายชินกร คำภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เนียมนิยม

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๒
เด็กชายพีร์ธารา เสาศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๓
เด็กหญิงชยุดา ตรีโอษฐ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๔
เด็กหญิงธัญวรรณ หนันดูน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๕
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ประโคทัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๖
เด็กหญิงผกามาศ นารีวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๗
เด็กหญิงภัชราภา ชัยลาภ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๘
เด็กหญิงอมราพร อนุภัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๕๙
เด็กชายอัศฎาวุฒิ พาโคกทม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา เพียแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๑
เด็กหญิงแพรพรรณ อ้วนมะโรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

วัดสามัคคีราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๒
เด็กชายกิตติพศ โพธิคำ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายฉัตรชัย อุนาริเน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๔
เด็กหญิงทิฆัมพร บึงลอย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๕
เด็กหญิงประภัชศิรา สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๖
เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๗
เด็กชายปยวัฒน์ เทพนรินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๘
เด็กหญิงปยะฉัตร ทิพวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๖๙
เด็กหญิงพัชรพร สอนจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เต

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๑
เด็กชายฤชากร กุลหสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๒
เด็กหญิงวริศรา สุโพธิแสน

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๓
เด็กชายศิวานนท์ จุลวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ใจสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๕
เด็กหญิงกนกภรณ์ วงค์ทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสนตลาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๗
เด็กชายทิณวัฒน์ สีหาเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เล็กพุ่ม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๗๙
เด็กหญิงนิตยา ซุ่นขวาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ประโยชน์ศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๑
เด็กชายพงศกร ทองภู

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๒
เด็กชายพงศ์นริศร์ ลีโคก

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๓
เด็กหญิงพรสุดา ตานา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๔
เด็กชายพรเทพ สอนพงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๕
เด็กหญิงพัชราวดี จำปานวน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๖
เด็กหญิงวนัญญา อามาตย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๗
เด็กชายวิศรุต หงษ์เพชร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๘
เด็กหญิงศิรินทรา ต้นจาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๘๙
เด็กหญิงสุธิดา พรมจรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายเจษฎากร สืบสิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๑
เด็กชายโชคชัย บุญดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๒
เด็กหญิงจันทกานต์ ครองกาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

ติมุลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๔
เด็กชายทินกรณ์ มะปะโม

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๓ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๕
เด็กชายธดากร ชุมพล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๖
เด็กชายธนพล โลมะบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ จูมเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายธัชพล สมงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๕๙๙
เด็กชายธีรภัทร ทูลคำรักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วพัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายพีรวัฒน์ อนุสัตย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายภูวดล พิมพาสีดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงลัคณา ปุริสาน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายกฤษดา หลวงลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงอุมากรณ์ บุตรเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงภัทรารินทร์ ศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายศุภกร แสนสุด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายปาณชัย โคโยทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายธนันศักดิ

์

สีหามาตย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายวิทยา ชลาชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๑
เด็กชายเอกชาติ ไพเราะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๒
เด็กหญิงสรสิชา ทะนี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๓
เด็กชายกิตติชัย ทิพย์มาตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ลือโสภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๕
เด็กชายนัฐกิตต์ เลาะหะนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๖
เด็กหญิงประภัสสร ชาวนาฮี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๗
เด็กหญิงภัสสร ไชยมูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๘
เด็กชายภูวนัตถ์ วิเวก

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๑๙
เด็กหญิงอนุสรณ์รัก เถรวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงเติมเต็ม เอือสามาลย์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๑
เด็กหญิงอภิญญา หลุบเลา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๒
เด็กชายชัยชนะพร คูณศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๓
เด็กชายปรเมษฐ์ อรบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๔
เด็กหญิงธนัญญา นิลผาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๕
เด็กชายกิตติภณ กระเดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ มาลัย

๑๙/๐๙๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๗
เด็กชายภควัต เทียงแท้

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๘
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

นาสมรูป
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๒๙
เด็กชายอโณทัย กล้าหาญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๔ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงนฤบล เต็มใจ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๑
เด็กหญิงไปรยา กระเดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๒
เด็กหญิงวิภาดา ฉันทปญญา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงอังศรารี ทองสามัญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๔
เด็กหญิงธนพร สียางนอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดนำใส(ผดุงวิทยาคาร)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงดวงจันทรา แก้วภักดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๖
เด็กหญิงปณิตา ฆ้องคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๗
เด็กชายเอกรักษ์ พันโนฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทองกันยา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๓๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปาละทา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๑
เด็กชายสุทธิชัย จันคำภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๒
เด็กชายเอกภพ โคตวง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๓
เด็กชายชยุตม์ ศรีบุตรตา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๔
เด็กชายอำพล เบิกบาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๕
เด็กชายสิทธิพล ชมพูแดง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๖
เด็กหญิงภาศุการณ์ ดาดวง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๗
เด็กหญิงฑิติยาภรณ์ สังสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตุพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๔๙
เด็กหญิงจารุดา ชาญอุไร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงพุทธรักษ์ บ่อใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ ผลกอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๒
เด็กชายภาคิน มะละนนท์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๓
เด็กชายอนุชา โภโสภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๔
เด็กชายศุภกฤต กุลชโร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๕
เด็กชายชินกร ศิริโสม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๖
เด็กหญิงกุลณัฐ สมบัติล้วน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๗
เด็กหญิงฤทธินาท พันโนลิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๘
เด็กหญิงจุฑาธิป เขตคาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๕๙
เด็กหญิงมยุรฉัตร เจาะจง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงจิตราภา ไกรโคกสูง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๑
เด็กชายพุทธินันท์ เหล่าแถลง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๒
เด็กชายวัชรพงษ์ อุ่นชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๓
เด็กชายสามเพชร คำสีเขียว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๔
เด็กหญิงรัชนีกร เสาสา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๕ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๕
เด็กชายสุริยา เอราวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๖
เด็กชายอานนท์ ภูอาจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๗
เด็กหญิงพวงชมพู่ บ่อใหญ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงอุสรา เอราวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ บ่อใหย่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายภูชนะชัย ปาละทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๑ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

สีแดงกำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๒
เด็กหญิงกันต์กมล กรมขันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๓
นางสาวจุฬารักษ์ นามเหลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๔
เด็กชายคมสัน มะกาแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๕
เด็กหญิงกัญจนพร บุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๖
เด็กชายณภัทร นามโคตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๗
เด็กชายศุภกฤต มานะวิบูลย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๘
เด็กชายสรวิชญ์ สิงห์คำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ คำสีเขียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงปนิตา วงแหวน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๑
เด็กหญิงรจนา ลานำคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๒
เด็กหญิงมลธิดา วารียันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๓
เด็กหญิงอรุโณทัย หลุบเลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๔
เด็กชายกฤษดา พรมนิกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๕
เด็กชายชยพล ไชยปญหา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๖
เด็กชายธีรชาติ อ่อนจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๗
เด็กชายธีรพล แสนจัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๘
เด็กชายปริวัตร สังสนา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๘๙
เด็กชายปวีณกรณ์ วงค์อรุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายภัทรพล พรมนิกร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๑
เด็กชายปภังกร พรมลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๒
เด็กชายปยชาญ ทีอุทิศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๓
เด็กชายสุระศักดิ

์

พรมนิกร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๔
เด็กหญิงญารินดา สีเสมอ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๕
เด็กหญิงนิธินันท์ ปรองดอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๖
เด็กหญิงรุจิรา ศรีบุรินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๗
เด็กหญิงวิชญาพร แสงนำใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๘
เด็กหญิงบุษยรัตน์ จินดาวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๖๙๙
เด็กชายไกรวิทย์ ดงบัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายภูมิภัทร เสมียนกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายตะวัน แซ่เอ็ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายจิรเมธ บุญมา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เนตรวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงวรรณิกา สุดบอนิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงอรปรียา แสงกล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงเกตุมณี มานะศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงขวัญฤดี เนืองรินทร์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายเกษมสันต์ กันละวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายกัญจน์นันท์ นาคภูมิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายชัชฤทธิ

์

แสงสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๑
เด็กชายพัชรพล ราชสมัคร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๒
เด็กชายศิรศักดิ

์

ไค่นุ่น
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๓
เด็กชายสิทธินันท์ เกาะนำใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

สระกุดนำใส  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๔
เด็กชายบุสกร อุบลมล

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วัดสว่างแสงจันทร์ สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๕
เด็กชายจุฑามาศ พงษ์พูน

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วัดสว่างแสงจันทร์ สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงจิราญา พิหูสูตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ ถาพรผาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๘
เด็กชายพิจารณ์ นามโฮง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๑๙
เด็กหญิงวนัชพร ศรีคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงสุชาดา สุภาพสุนทร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๑
เด็กชายธวัชชัย สร้างพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๒
เด็กชายนฤพล บัวหลวง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๓
เด็กชายอัษสราวุฒิ คำสีมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๔
เด็กหญิงชลนรินทร์ รูปเรียบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงสโรชา สมจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๖
เด็กหญิงกัลญา ราวินิช

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๗
เด็กหญิงปยะธิดา ลาศา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๘
เด็กชายทศพร วิเศษวงษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๒๙
นางสาวสิริยากร วัฒนสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงปนมุกข์

โรจนเสาวลักษณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๑
เด็กชายพัสกร พนมศร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๒
เด็กชายนนทวัฒน์ พรมลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๓
เด็กชายธันวา ปกธงชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแดง วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๔
เด็กชายนพรัตน์ เสียงเย็น

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแดง วัดเจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๗ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๕
เด็กหญิงนันธิการน์ ดาราพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแดง วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๖
เด็กชายวีรพัฒน์ แปนน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแดง วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์โคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายกฤษณะ คินันติ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๓๙
เด็กชายฐณะวัฒน์ นามโฮง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายณัฐยศ พรมลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๑
เด็กชายนิพัทธ์ เนตรวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วาที
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๔
เด็กชายคุณากร จันทะนันท์

๓๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๕
เด็กชายณฐภัทร พินพาทย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๖ เด็กหญิงพลอยไพรลิน
สามารถ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๗
เด็กหญิงพุทธิดา หนูต่อ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๘
เด็กหญิงทิพามณี อุ่นเรือน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๔๙
เด็กหญิงอัญชลี ทำพนม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงศิโรธร ประทุมรุ่ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๑
เด็กหญิงรินรดา คำสิม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๒
เด็กชายศรายุทธ วะหาโร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๓
เด็กชายณัฐพล โวหาร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๔
เด็กชายชาญชัย ผาริโน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สาลิกา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๖ เด็กหญิงอัญญาลักษณ์
สิทธินาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๗
เด็กหญิงกัลยกร พวงมาลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ผลไม้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๕๙
เด็กชายราชวัติ วะหาโร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายทวีวุฒิ ธุระพันธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๑
เด็กชายภานุพงศ์ เนตวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๒
เด็กชายดัสกร แสงคำลือ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๓
เด็กหญิงอรพรรณ สมณี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๔
เด็กหญิงนัฐยา ดาคำภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๕
เด็กหญิงพัชรพร ศรีนวล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๖
เด็กหญิงนิตยาวรรณ จันทร์พิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๗
เด็กชายสหราษฎร์ โพธิยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๘
เด็กหญิงฐิติมา หาญม่วง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๖๙
เด็กชายพศวีร์ ชมพูเพชร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๘ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายบุศดี หงษ์ศาลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๑
เด็กชายปฏิภาณ พนมเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๒
เด็กชายอภินันท์ สุยคำไฮ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ แสงนาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๔
เด็กหญิงจันจิรา เนตรัก

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๕
เด็กชายจิรภัทร จงสีหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๖
เด็กชายทนากร น้อยอามาตย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๗
เด็กหญิงนันทิดา พิมมะดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๘
เด็กหญิงปยะธิดา นามสมบัติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๗๙
เด็กชายวัชรพล โกสีนันท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงสุภมาศ ศรีประทุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ประกากอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๒
เด็กชายอนุชิต บัวคำโคตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กมลสาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

กมลสาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๕
เด็กชายดลภพ ระดาไสย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๖
เด็กชายสุชาติ ทองดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๗
เด็กชายเฉลิมชัย สายโรจน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๘
เด็กหญิงกุลธิดา เขียวขำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๘๙
เด็กหญิงทอฝน มุสิกา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงศิรินภา ห่วงเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๑
เด็กชายกิตติพันธุ์ สุเทวี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ลุลาภ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๓
เด็กหญิงสุกัลยา ผาภู

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๔
เด็กชายสุทธิพร โสภา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๕
เด็กชายสุปญญา กิงกนก

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๖
เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิกุดศรี

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัย

์

วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสียงทองคา

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๘
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเปยศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๗๙๙
เด็กหญิงชนิดา กมลพล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงชลธิชา กุลาศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรพันธุ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายทรงฤทธิ

์

พิมมะโน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงพนิดา รังนาแพง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายภาวัต ถานบำรุง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๙ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงมณีวรรณ สุวรรณศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายวิทวัส กระภูไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายณรงค์ สิงนาแพง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายณัฐพล โพธิศรีโคตร

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายธวัฒชัย พลเยียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายพัฒน์มงคล แก้วบุดดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๑
เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมธุระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๒
เด็กหญิงวราภัสร์ กมลธนเกียรติ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พลเวียง

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๔
เด็กหญิงอนุสรา สายโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๕
เด็กชายอัครพล มะอาจเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๖
เด็กหญิงอารียา ขามช่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๗
เด็กหญิงกชกร จันทรเสนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๘
เด็กหญิงกัญญรัตน์ นำใสหิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๑๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา กุลาศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิเปยศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๑
เด็กหญิงญาดา สุขยิง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถินคำเชิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๔
เด็กชายนพชัย นาทองใบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๕
เด็กชายภนาดร มะอาจเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กระวานไพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๗
เด็กหญิงวรัญญา เสียงทองคา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๘
เด็กชายสันติภาพ ตุ่มศรียา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๒๙
เด็กหญิงสโรชา ถานผดุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ เสียงทองคา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๑
เด็กหญิงเขมิกา คำบัวโคตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๒
เด็กชายเจริญ ภูมิขุนทด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๓
เด็กชายคณิตศร แดนขนบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๔
เด็กชายชาคริต สุขคะโต

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๕
เด็กหญิงช่อผกา สุขยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มะลาไมล์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๗
เด็กชายพัสกร ระดาพัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๘
เด็กชายสรนันท์ วิเชียรเขต

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๓๙
เด็กหญิงอริษรา นนทะภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงโสรยา ประเสริฐสังข์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๑
เด็กหญิงจิตติมา ผกากูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๒
เด็กชายณัฐพล อุตะพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงบุญมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๔
เด็กหญิงดวงธิดา คำทองเทพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๖
เด็กชายนนทกร เดชอุทัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๗
เด็กหญิงพรพิมล สุ่มมาตย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๘
เด็กชายพิพัฒน์ ทำดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๔๙
เด็กชายศุภศิริ จุมพลหล้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายสุรธัส เกิดแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๑
เด็กหญิงอรัญญา พิทักษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๒
เด็กชายเกรียงไกร เสิดผาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๓
เด็กชายอัครพล เพชรเสนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๔
เด็กชายกฤษณะ ศรีวิชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๕
เด็กหญิงกัญชพร ถินมานัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๖
เด็กหญิงจิราพร กระมูลวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๗
เด็กหญิงจิราวรรณ เมืองโคตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๘
เด็กชายธเนศพล การกำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๕๙
เด็กหญิงพรทิพย์ มณีศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ อภิเดช

๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๑
เด็กชายสุรทิน โพธิชัยโถ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๒
เด็กชายอภิชัย โพธิศรีแก้ว

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๓
เด็กชายเอกลักษณ์ แสงสนัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อุปลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๕
เด็กหญิงธัญรดา หมันผดุง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๖
เด็กหญิงแพรวา มะอาจเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๗
เด็กหญิงฉัตรลดา แวงวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๘
เด็กชายชนิดา ศรีนาแพง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๖๙
เด็กหญิงชลธิชา บุญสินชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายนันทกร คุณทิพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๑
เด็กหญิงรัชนก แก้วสวัสดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๒
เด็กชายศุภกิตต์ ลาดนาแพง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๓
เด็กชายสิรธีร์ เงินยวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๔
เด็กหญิงอภัสรา พิมสุคะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โคตรนาแพง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๖
เด็กหญิงโอปอ สมอทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๗
เด็กหญิงประภัสสร ทิพชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ เปยขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๗๙
เด็กชายฉัตรชัย พัฒนโชติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงพัชรียา โพธิศรีขาม

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จตุเทน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๒
เด็กหญิงนัฐชา ดิษดำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๓
เด็กหญิงปรียาวดี พลมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๔
เด็กชายภานุ พ่อยะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๕
เด็กหญิงวริศรา ภูมิประสาท

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๖
เด็กชายวีรพัสต์ เจ้ยไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๗
เด็กหญิงอารียา จารัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงชลดา แก่นแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๘๙
เด็กชายพรชัย ดานพงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงพัชราภา ไชยศิรินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๑
เด็กชายภัทรพงษ์ หนองภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๒
เด็กหญิงภูวนิดา สิทธิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๓
เด็กหญิงวนิดา ภูบุญทน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๔
เด็กหญิงวรรณศา คันธภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๕
เด็กชายวีรากร บุญประกอบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ขาวเงิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๗
เด็กชายอุทิศ มงคลช่วง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๘
นางสุนทรี กรองมาลัย

๑๖/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๘๙๙
นางสาวสุดารัตน์ ชมภูพฤกษ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๐
นางทวีพร โปร่งมณี ๑๐/๓/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๑
นางนิภาภัทร จันทรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงณัฐริกา ปยะวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ สามขา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงพัฒนา สมดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประชุมศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายสุทัศน์ ดวงเนตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงอรยา โพธิสระคู

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา แดงสาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายปยะพงศ์ พันธ์สำโรง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีหงษ์น้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๑
เด็กหญิงกุลนิภา พุธมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เงินมูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงพรพิมล สร้อยสองชัน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๔
เด็กหญิงพัชรา ชูคะรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๕
เด็กชายศิรินทร พลสิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๖
เด็กชายสวิตต์ มะโน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๗
เด็กชายสุวรรณ มุมทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๘
เด็กชายอภิวัฒน์ คำหลง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๑๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่ไต๋

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายณัฐนนท์ ดำขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๑
เด็กชายณัฐพล สมจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๒
เด็กหญิงณัฐภัทร ไชยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๓
เด็กชายธนภูมิ ดีเลิศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๔
เด็กชายธีระพัฒน์ ภักดีเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๕
เด็กหญิงปนัดดา เชือคนแข็ง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๖
เด็กชายจักรกฤษดิ

์

คำสงฆ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๗
เด็กชายพีระ วิเศษวงศ์ษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๘
เด็กชายอนุวัฒน์ คำสงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๒๙
เด็กชายอภินันท์ อินทร์ทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายกฤตกร จำปาสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๑
เด็กหญิงกฤตยา แก่นคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ มูลเซอร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๓
เด็กหญิงนิตยา วิสัยเกต

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๔
เด็กหญิงนิภาดา โกยทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๕
เด็กชายประเสริฐ สร้อยสิงห์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๖
เด็กหญิงพนิดา เพินภูเขียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๗
เด็กหญิงพรนภา อาจวงษา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๘
เด็กหญิงพรพิมล ปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๓๙
เด็กหญิงพรสุดา ตูมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๑
เด็กหญิงพิชญานิน จำศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ประไพ จุลสม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๓
เด็กชายพีรยุทธ ดีงาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๔
เด็กชายพีระพัฒน์ แก่นโน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๓ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๕
เด็กชายพีระวัฒน์ ภูคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๖
เด็กชายภูธเนศ สังวัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๗
เด็กชายภูวดล สำสาลี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงยุวรี วิเศษวงศ์ษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๔๙
เด็กหญิงราตรี บังแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีสมุทร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๑
เด็กหญิงลลิตา กอสาลี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๒
เด็กชายวรายุส อันโน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๓
เด็กหญิงศิริญากรณ์ จันทร์โท

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๔
เด็กหญิงศุภิสรา พยุงกุลอนันต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๕
เด็กชายสิทธิญา ดีวงษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา บุดดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยแสนสวด

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุชาดา ภูต่างแดน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๕๙
เด็กหญิงสุชาดา สอนศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ แสนโคตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๑
เด็กหญิงสุธิมา พาเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๒
เด็กหญิงสุพัดชา คำผาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๓
เด็กหญิงสุภัชชา เฟองเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๔
เด็กชายอนุชิต แสงบุรมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๕
เด็กชายอภิธาร วงเวียน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๖
เด็กชายอัครพล เพ็ชรักษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ สายคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๘
เด็กหญิงปภัสสร อ้วนศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๖๙
นายกฤษดา รูปโสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๐
นางสาวกาญจนา สำโรงแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๑
นางสาวจิราวรรณ ราชภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๒
นายณัฐวุฒิ สุภาพ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๓
นางสาวธนัชชา จารีรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๔
นางสาวธิดา รัตนเถลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๕
นางสาวนงลักษณ์ นาวา

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๖
นางสาวนริศรา สร้อยศิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๗
นางสาวนาตาชา เกตุวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๘
นายปวิชญา อันโน

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๗๙
นางสาวภูวเรศ มะโรง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๔ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๐
นางสาวรินลณี ธรรมมนตรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๑
นางสาวสุปรียา จันทร์หา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๒
นางสาวฐิตาภา นาขาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๓

นางสาวพรมณี สะหุนันท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๔
นางสาวพัชราภรณ์ ชมสมบัติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๕
นางสาววราพร มีลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๖
นายศิริชัย ด่านสมัคร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๗
นางสาวเกศรินทร์ ศิริสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๘
นางสาวจริยา เหมียดมาลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๘๙
นางสาวนภาพร อินดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๐
นางสาวนันทิกานต์ แย้มสวล

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๑
นางสาวประนัฐชา บุญสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๒
นางสาวลลิตา ชินวงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๓
นางสาวลักษิกา บุญชำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๔
นางสาววารุณี นาคศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๕
นายวิศรุต สมจิตรมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๖
นางสาวสุภัสสรา จันทำมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๗
เด็กหญิงเกตุแก้ว นาเมืองรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารบรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๓๙๙๙
เด็กหญิงชลดา สาหนองหม้อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงณีรนุช บุตรพรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายธนุส เกตุมาตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายธวัชชัย ฤทธีสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงธิดาพร คำทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายนันต์ธวัฒน์ แสนสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงนุสรา บุตรภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงปทมาวดี เฉยพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงปยธิดา สมสีดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงพรรณิภา บุตรศาสตร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายภัทธิยะ เบ้าทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงวรรณษา สารบรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๑
นางสาววิราวรรณ บุตรภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ จันเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายอรชุน พูลเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงอวัสดา จันทมัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๕
นางสาวจิรภิญญา เคาศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๖ นางสาวฉัตรฐิมาภรณ์
สาหนองหม้อ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๗
นางสาวชวนันท์ ภูมิเขต

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๘
นายธีระพงษ์ บุตรภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๑๙
นายปรัชญาพล จำปาลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๐
นางสาวภัครินทร์ สารศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๑
นางสาวลลิตา ฝอยทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๒
นางสาววชิราภรณ์ ชืนชม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๓
นายวัฒนพร ไชยนคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๔
นายวินัย ทิพจรูญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๕
นางสาวศิริลักษณ์ ไผ่โสภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๖
นายศุภณัฐ สารบรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๗
นางสาวสิริจิตติ

์

ประจวบสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๘
นายสุจินดา อินนารมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๒๙
นางสาวสุภาพร ภูมิจารย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายชินทัต จังคพานิชย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงฐิติมา ประเศรษโฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายนิติพัฒน์ ไชยแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงพรพิชชา พลเยียม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงพัทริยา ปกษาไพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายรชต พรมโสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายวรายุ ทองกุณา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายศศิเทพ จันทร์ศิริ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ผงทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายอดิการณ์ ดูการดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงอรทัย แก้วพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายเคนนี

่

มิลเลอร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายกนกพล พลเยียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงกิติมา ยาเดฟ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงจันธิรา พลเยียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายนิลวัฒน์ สิมศิริวัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อัศวภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายกนกพงษ์ พละพร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงจีระนันท์ สุริโย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายชาตรี บุรวัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงประภาพร สุริโย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยโชค

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงพิมพิไล สมทิพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สีแสงกรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายวุฒิกร มัดหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สุริโย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงพัชรี แวงไทย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายรพีภัทร บุตรสุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีไชยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายทิพากร จันหุนี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายธีระวัฒน์ จันทิตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายภูวดล แสงปาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงชญานินทร์ แสงปาก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายณัฐนันท์ ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

พวงปญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายธวัชชัย สุริโย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงปณัดดา ไชยโชค

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงพรรณิตรา มัดหา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายวัชราวุธ มณีพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงศิรินภา หล่อสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพายัพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงสุภาพร แก้ววงษ์สา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ประหา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายธนพรรษ์ สุระหงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายนิติศาสตร์ สุริโย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงนุชรี ไชยโชค

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงปารมี ทาหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงวิภาดา ประหา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงสร้อยฟา บุญทัศไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงสุกัลยา ประเสริฐสังข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงอนัญญา แพงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายอนุชา ไชยโชค

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายอาทิตย์ ไชยโชค

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงเกษร บุญเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายขัตติยะ สีหานาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

ท้าวบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายฐิติกร ไชยโชค

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายนัฐพล ชาญนอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๘
นายอภิสิทธิ

์

มาตมนโท
๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายโชคทวี อัศวภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๐
นางบรม เวชกามา

๑/๑๐/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๑
นางไพจิต พลเยียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๒
นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณเวียง

๔/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๓
นายอดิศักดิ

์

เวชกามา
๑๓/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายธนพล สารพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายอนุชา ใจหล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงนพมาศ จำปาแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงนฤมล รักชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายวรรณธัช สุริโย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงวันวิสา สุริโย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา สารพัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มัดหา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงพรกมล วินทะไชย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงพัสวี แวงวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายวรภพ ปะรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงวาสนา แสงจันดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงอลิชา ฮัสซัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายธนากร ศรีสุเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงนวลอนงค์ แวงวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ภูมิพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงกาญจนา ปฏฐา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมเวียง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๒
เด็กหญิงดลญา อัศวภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๓
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ภูมิแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๕
เด็กหญิงวรรณิภา โค่บุญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๖
เด็กหญิงวาริน อาจะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๗
เด็กหญิงเยาวภา นาเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๘
เด็กชายก้องเกียรติ ศรีคำแซง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๑๙
เด็กหญิงชลลดา อัศวภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ พายพรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๑
เด็กชายทรรศวรรษ มูลสระดู่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๒
เด็กชายธนกฤต ดวงดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายพลฉัตร พูลจวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๔
เด็กหญิงพัณณิตา ปฏฐา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๕
เด็กหญิงสมหญิง เนาวราช

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๖
เด็กชายอนุชา ดาบุดดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๗
เด็กชายกฤษฎา บุญธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๘
เด็กหญิงมานิดา แสนยะมูล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๒๙
เด็กชายศาสตรา ภูราช

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายเอกบดินทร์ กลืนสำโรง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดนิยม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๒
เด็กหญิงวนิดา มูลศรีนวล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ กระธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๔
เด็กหญิงปยนุช สิงห์วงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๕
เด็กชายพิทักษ์ รสสุนทร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๖
เด็กหญิงวรรณิษา บุญพา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๗
เด็กหญิงศศิมา อัศวภูมิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๘
เด็กชายเฉลิมชัย ทิพลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๓๙
นางสาวยุวดี ฮ่มปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๐
นางสาวสุกัญญา มณีศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๑
เด็กชายณัฐพล สูงสันเขต

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงณุศาศิริ สุทธิประภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๓
เด็กชายธวัชชัย พลวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๔
เด็กหญิงอรปรียา อุตรคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๕
เด็กชายกฤษณธร สีหนาท

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๖
เด็กหญิงกานตญา ทิพย์คุณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๘
เด็กชายณัฐพล สีนาหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๔๙
เด็กชายธนากร บุตรพรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงปฏิมาพร โพธิจักร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๑
เด็กหญิงประภาศิริ เตชะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๒
เด็กชายพงษ์สิริ คำสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๓
เด็กชายพศวัต อัศวภูมิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๔
เด็กหญิงพัชรา สุริโย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๕
เด็กชายภานุพงษ์ บุตรพรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๖
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

บุตรพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายอทิป โคตรพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๕๙
เด็กหญิงอนิษา บุตรพรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงกิติมา บุตรพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๑
เด็กหญิงฐาณิศรา นักบุญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๒
เด็กหญิงปานตะวัน บุตรพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๓
เด็กชายรัฐติภูมิ นักบุญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๔
เด็กชายวราวุฒิ ทองสตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๕
เด็กหญิงโยษิตา ศรีคำแซง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๖
เด็กหญิงปยพร คูมูลตรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๗
เด็กหญิงอุไลวัลย์ พระสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๘
เด็กหญิงจิรัชญา สุขผล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๖๙
เด็กชายภูวดล เตโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายสิทธิพล มณี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๑
เด็กชายจักรินทร์ ขุมเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๒
เด็กหญิงปริยากร แพงแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๓
เด็กหญิงพัชรพร อัศวภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๔
เด็กหญิงพัชสินีย์ สมภักดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๕
เด็กหญิงวาสนา สายกระสุน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๖
เด็กชายศรายุทธ ทองศรีรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๗
เด็กชายศุกล อัศวภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๘
เด็กชายเจนณรงค์ ประเสริฐสังข์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ขนานแข็ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กชายณัฏฐากร แวงวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๑
เด็กหญิงประภัสสร ศรีทาพุทธ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๒
เด็กหญิงมณธิชา อนันตภักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๓
เด็กหญิงรินดา ศรีสงคราม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ แวงวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๕
เด็กชายเอเธน จันท่าม่วง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๖
เด็กหญิงกมลวรรณ เกรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๗
เด็กหญิงชฎารัตน์ สายเนตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๘
เด็กชายชาญณรงค์ จงหาญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๘๙
เด็กชายชินวัฒน์ ปดภัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงณัฐพร อัศวภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๑
เด็กหญิงทิพวรรณ จันท่าม่วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๒
เด็กชายธนพล พลเยียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงนภัสสร แวงวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๔
เด็กหญิงนฤมล เพชรโรจน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๕
เด็กหญิงปยะธิดา ระดาบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๖
เด็กหญิงภาวินี เศรษฐภักดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๗
เด็กชายรัฐพล ภูมิดอนเขต

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๘
เด็กชายศิริ แวงวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๑๙๙
เด็กชายอนุชิต วงษ์ปลัง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายอภินันท์ ขุนแก้วมะดัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงเพชรยดา พิลาแหวน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงจิราพร บุตรพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายฐาปกรณ์ จันทร์เพชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงทรายทอง โพธิใต้

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายทิวทัศน์ พิลาวุธ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายธวัชชัย โชติบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงนิภาพร บุดดีวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายบุญหลาย สาตคม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงวนิดา สังรวมใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายวีระวัฒน์ สาตคม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๑
เด็กชายวุฒิชัย ไชยโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธิยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๓
เด็กหญิงสมใจ สายโรจน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๔
เด็กหญิงสุธิดา นามวิชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๕
เด็กชายอธิรักษ์ วงษ์ปลัง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๖
เด็กหญิงอนุสรา โชติบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๗
เด็กหญิงอารียา มูลดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๘
เด็กชายเกรียงไกร พิลาแหวน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๑๙
เด็กชายกฤษดา พิลาแหวน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงจิดาภา สุริโย

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๑
เด็กชายจิระวัฒน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๒
เด็กหญิงชฎาพร ครุฑนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๔
เด็กชายนันทวัฒน์ แวงวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๕
เด็กชายศราวุฒิ ทนุการ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๖
เด็กหญิงสุวิมล เปรินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ ระดาบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองบ่อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แวงวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายพรชัย จันทมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ทนทาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๒
เด็กหญิงมณีรัตนา จงหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๓
เด็กหญิงวิดารัตน์ สืบสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา ภักดีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๕
เด็กหญิงอนุสรณ์ แวงวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๖
เด็กหญิงอภัสรา นำฝน

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๗
เด็กชายอิศรากร พลเยียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๘
เด็กหญิงเพียงออ ธงศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๓๙
เด็กหญิงจันทิมา ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายนิวัติ มงคลกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๑
เด็กชายแสงอรุณ กาละกูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๒
เด็กชายชูเกียรติ จอดนอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๓
เด็กชายคฑาวุธ ศรีหาบุตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๔
เด็กชายบูรพา ร่วมสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๕
เด็กหญิงอาทิตยา พืนชมภู

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลเยียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๗
เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๘
เด็กหญิงรัตนาวลี วงษ์เจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๔๙
เด็กชายพงศธร แสงอาจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงภัทราภา เกาไศยนันท์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โพบุตตะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๒
เด็กหญิงอัญชลี จันทร์ชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๓
เด็กชายเจษฎา นพคุณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๔
เด็กหญิงกฤษณา พลเยียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๕
เด็กหญิงจารุวรรณ โวหารลึก

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ตรีคาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๗
เด็กชายธนโชติ ธนะศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๘
เด็กชายปณณวิช นามจุมจัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๕๙
เด็กหญิงพรศรันย์ มุ่งหวาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายสราญณุพงศ์ พลเยียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๑
เด็กหญิงสุวนันท์ อามาตย์มนตรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยชนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายศุภกร แวงวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๔
เด็กหญิงวรรณิศา เปลรินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๕
เด็กชายณัฐกร โคตะมะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๖
เด็กหญิงฟาริดา โสปนหาริ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๗
เด็กหญิงสุพรรษา ปนเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๘
เด็กหญิงสุพิกา แวงวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๖๙
เด็กหญิงอภิวรรณ อาชลาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงอริสา โฮมแพน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๑
เด็กชายจิตตเสน ทรงศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตาเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๓
เด็กหญิงปนัดดา สุริโย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๔
เด็กชายปยะพงษ์ ณรงค์ชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๕
เด็กหญิงภัททิยา นาไชย

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๖
เด็กหญิงรัชนา แพนไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๗
เด็กชายวรเวศ สุทธิประภา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๘
เด็กหญิงโซเฟย แอซเลอร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๗๙
เด็กหญิงนุจิรา นาไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงปยะณัฐ ขุนเพิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

ทรงทับทิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๒
นายณัชชา บุญปก

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๓
นางสาวธาริกา วงษ์พิมศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๔
นางสาวปทมา บุรวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๕
นางสาวพิศมัย ขนานแข็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๖
นางสาวสรัลพร อวยชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๗
นางสาวจิราพร ลอมไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๘
นางสาวพัชรินทร์ เปลรินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๘๙
นางสาวมาริสา สารุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๐
นางสาววรดา ปญญาบุญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๑
นางสาวสมฤทัย อันทะคำภู

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๒
นางสาวอาพาภรณ์ จงใจสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๓
นายกฤษฎา ใครบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๔
นางสาวยุพา นาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๕
นายศักดิณรงค์

์

คชทิพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๖
เด็กชายธีรวุฒิ ดงบัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๗
เด็กชายศิวดล พลเยียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงชลดา ทิพย์ประมวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๒๙๙
เด็กชายณัทพล พิมพะเลีย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายนนทพัทธ์ ทิพย์ประมวล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงพิริสา สุทธิประภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีใสแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงประภาพร ท้าวบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงวนิดา ดวงศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายสุรพล อนุชน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายกฤษณะ วิลัยหล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ชัยวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีคำแซง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุตรพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นจำปา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๑
เด็กชายวีระพงษ์ ศรีวะรา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี แวงวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๓
เด็กหญิงกุสุมา หงษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๔
เด็กชายชนกันต์ จับชุน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๕
เด็กหญิงชลดา ศรีพลไพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๖
เด็กชายธีรดนย์ ประดับเภท

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๗
เด็กหญิงปณิดา บุตรพรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๘
เด็กหญิงพรภิมล เสือสาวะถี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๑๙
เด็กชายพลากร โสพัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายรัฐพล เทพแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๑
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีวะรา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา มานัด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ทะสูรย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๔
เด็กชายอนุชิต บุตรพรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๕
เด็กหญิงอัยวรินทร์ ศรีอำพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๖
เด็กชายอุเทน พิชัยชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีวะรา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ศรีรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๒๙
เด็กหญิงดาหวัน เกตุครอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายบูรนันท์ อะโน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ ขอมเดช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๒
เด็กชายนพพรัตน์ ดวงจำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงนฤมล ตรีเมฆ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๔
เด็กชายนฤเบศ พิมพ์หอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๕
เด็กหญิงพัชพร มาโยธา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศ์เสนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๗
เด็กหญิงสิรินดา ตันกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๘
เด็กหญิงสุมิตรา สุทธิประภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๓๙
เด็กชายอภิชัย มาตวันนา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงโยรดา อ่อนสี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๑
เด็กหญิงพรนภา ดวงจำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๒
เด็กชายพรภิรมภ์ เคียสี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๓
เด็กชายพีระศักดิ

์

บุญแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๔
เด็กชายอัครพล เปยเมย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๕
เด็กหญิงเกศมณี ประหยัดทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๖
เด็กหญิงฐิดาภา ตรีเมฆ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๗
เด็กหญิงณัฐนิชา หนองเทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๘
เด็กหญิงอารียา ยืนสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๔๙
เด็กหญิงชืนกมล

่

ศรีวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุ้งกระโทก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๒
เด็กหญิงเกวริน ขันทวี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๓
เด็กหญิงเกวลิน มะโนนึก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๔
เด็กหญิงจิราวรรณ พลเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๕
เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๖
เด็กชายฐิตินันท์ พลเยียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชินคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๘
เด็กหญิงณัฐญาดา สุดโธ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๕๙
เด็กชายณัฐภูมิ แวงวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงศิตานันท์ ยุบลชิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๑
เด็กชายอนันท์ สุดตานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๒
นางสาวมณีรัตน์ คงศรี

๐๔/๐๖/๒๕๑๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๓
เด็กหญิงณิชาพร จิตตะยโศธร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๔
เด็กหญิงปภัสรา แสงจันดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๕ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ นองนุช

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๖
เด็กหญิงมณธิดา นิทะรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

คำใบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงปวีณา เพ็งพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๖๙
เด็กหญิงพิยดา ภูช่างทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายศุภโชค พลเยียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ อนันตภูมิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๒
เด็กชายชนาทิศ สุโพภาค

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๓
เด็กชายปรมินทร์ อัตวิชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๔
เด็กหญิงปาริฉัตร พิมรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๕
เด็กหญิงอริศรา ภูมิเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย กระชับกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๗
เด็กหญิงจิรวรรณ แวงวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๘
เด็กชายณัฐณพงษ์ พลสยม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๗๙
เด็กชายประพันธ์ นิระพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๐
นางสาวจิราพร บรรณโคต

๐๘/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๑
นางสาวอัญชลี ถินวิจารณ์

๑๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๒
เด็กชายกล้าหาญ วังหนองโพน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๓
เด็กหญิงจารุวรรณ เวชกามา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๔
เด็กหญิงจิรัชญา แวงเลิศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๕
เด็กหญิงชลดา บุตรพรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงทิพรดา สุขหอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๗
เด็กชายธนภัทร แสงอรุณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๘
เด็กหญิงธิราพร พลเยียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๘๙
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ แสนวิชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงปทมา บูรณาเวทย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๑
เด็กชายปติพัฒน์ มงคลกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๒
เด็กหญิงลลิตา ผลิปญญา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๓
เด็กหญิงศิตรา ทิพสาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๔
เด็กหญิงศิริภรณ์ ประชานันท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๕
เด็กหญิงศิริภรณ์ แสงกล้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๖
เด็กชายสีหราช วรรณจรูญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ คำจุมจัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๘
เด็กชายอนุชิต ทองสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงเพชรรดา ภูบาลเช้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายเวชพิสิฐ มงคลวุธ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายเอกพันธ์ พลเยียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายโชคอำนวย แฮ้วจันทา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายกมลรัตน์ กำแพงใหญ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายกาจพล ผกากูล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงจีราดา โฮมแพน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงทรายขวัญ พลเยียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงปริยาภัทร แวงวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายภูริภัทร สุขวดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงอารียา พลเยียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงเกวลิน นาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๑
นายชาญ พลเยียม

่

๐๕/๐๔/๒๔๙๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๒
เด็กชายกตัญู มะลัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๓
เด็กหญิงกรกมล แสงจันดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๔
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วกล้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๕
เด็กหญิงกฤตธีรา พลเยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๖
เด็กชายกฤษฎา ตรีโอษฐ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๗
เด็กชายกษิดิศ เมฆกกตาล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ โคตบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมยศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กชายขวัญมนัส อัศวภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๑
เด็กชายจิรภัทร กลินชู

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๒
เด็กหญิงจิราภา พลเยียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๓
เด็กหญิงชนกนันท์ ประเสริฐสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๔
เด็กหญิงชนิกานต์ พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๕
เด็กหญิงชลธิชา กมลหัตถ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๖
เด็กชายชัตพงษ์ คุ้มภัยสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๗
เด็กชายชานุวัฒน์ มานัส

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๘
เด็กชายญาณพล พลเยียม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๒๙
เด็กหญิงญาติกา แซงสว่าง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงฐิตาพร นิระพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ กุลสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ พลเยียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๓
เด็กหญิงฑิตฐิตา แวงวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไชยแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๕
เด็กชายณัฐชานนท์ สังฆะคาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๖
เด็กหญิงณัฐญา ศิริศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ปนเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงณัฐนิชา กุลศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๓๙
เด็กชายณัฐพล พรมวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา เคนอำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๑
เด็กหญิงดวงใจ ทองมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๒
เด็กชายตะวัน ทศกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๓
เด็กชายทินราช แวงอุ้ย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๔
เด็กชายทีปกรณ์ กุตัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๕
เด็กชายธนพงษ์ สมเพ็ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๖
เด็กชายธีระวัฒน์ นิระพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๗
เด็กหญิงนรินฎา โพธิขำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๘
เด็กชายนวมินทร์ สุดาทิพย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๔๙
เด็กชายนัฐพร เนินสนิท

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๐
เด็กชายนิติศักดิ

์

สวัสดิรักษ์

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๑
เด็กหญิงนุชจิฬา รัตนวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๒
เด็กหญิงปนัดดา พลเยียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๓
เด็กหญิงประภาศิริ สารัญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๔
เด็กชายปวริศ โสดา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๕
เด็กชายปติภัทร ปุนรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๖
เด็กชายพงศกร มงคลแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๗
เด็กชายพงศธร วรเชษฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๘
เด็กหญิงพลอย ตงเท่ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๕๙
เด็กหญิงพัชรียา มัดหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงพาขวัญ ณ นคร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๑
เด็กหญิงพิชชากร หอมระรืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๒
เด็กชายพีรทัศน์ อ่อนสีไพร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๓
เด็กชายพีรพล นาเขตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ฉลูทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๕
เด็กชายภัทรดนัย แสงไสย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๖
เด็กชายภัทรบูรณ์ เนินสนิท

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๗
เด็กชายภัทรพล ไชยเม็ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๘
เด็กชายภูผา พละหาญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๖๙
เด็กหญิงมนทษร ขระณี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายรัฐพล ราชรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๑
เด็กชายวรพจน์ บุตรพรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๒
เด็กหญิงวิชญาดา จันทคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา เทศสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๔
เด็กชายวินัด ชมตรีนอก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๕
เด็กหญิงวิภวานี แสงจันดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๖
เด็กหญิงวิรัญญา พิมพ์สี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๗
เด็กชายวิศวะ พลเยียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๘
เด็กหญิงศศิธร คำแสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๗๙
เด็กชายศาสตราวุธ เหมือนทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงศิริยากร พลเยียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๑
เด็กชายศุภกร จิตทวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๒
เด็กชายศุภชัย โพธิสาขา

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๓
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพลรส

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๔
เด็กหญิงสุนิษา แห้วจันทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๕
เด็กหญิงสุภาวดี ภูประทำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๖
เด็กหญิงอดาวัลย์ คันสินธุ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๗
เด็กชายอดิเทพ ชาวดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๘
เด็กชายอนุชัย ใจทัศน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๘๙
เด็กชายอนุชา แสงจันดา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงอรดา หงษ์คำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ มรมิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๒
เด็กหญิงอริสา ไชยแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อัตวิชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๔
เด็กหญิงอารยา พุ่มมิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงยะเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๖
เด็กชายอิทธิพล ศรีดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๗
เด็กหญิงเข็มอักษร จำจิตต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๘
เด็กหญิงเอมอารี ทุดปอ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๔๙๙
เด็กหญิงแอนนา นาคำแยก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงโสภิตา การินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงกชกร ปญจะมาตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เสือเฒ่า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๓
เด็กชายกรกฎ พลเยียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายกฤตธี สุริโย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายกฤตยชญ์ อนันเอือ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายกฤษนัย อินทารา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุนทรวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงกัลยาพร อุดมรักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ สมานประธาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา ตังอรุณพิพัฒน์

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๑
เด็กหญิงกิตติญา คชมิตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๒
เด็กชายกิตติเชษฐ ทนุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๓
เด็กหญิงกุมารีรัตน์ เอียมผึง

่ ้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๔
เด็กหญิงกุลธิดา สมจิต

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๕
เด็กชายคฑาธร หาญพละ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๖
เด็กหญิงจิรนันท์ พระสว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๗
เด็กหญิงจิราภา แสวงสาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๘
เด็กหญิงจีระนันท์ บุริวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๑๙
เด็กหญิงชญาดา พลเยียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงชนม์สวรรค์ วิเชียรศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๑
เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๒
เด็กหญิงชลธิชา ไชยคิรินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ไชยเลิศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๔
เด็กหญิงชลิตา แก่นสุวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๕
เด็กหญิงชัญญา แสงจันดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๖
เด็กชายชัยมงคล บุตรพรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ อ้วนแดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๘
เด็กหญิงชิดชนก ไถวฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๒๙
เด็กชายชินวัตร อุนาพาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๒
เด็กหญิงญาณิศา บูรณ์เจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๓
เด็กหญิงญานิกา บูรณ์เจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๕
เด็กชายณัฐดนัย แสนศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิอามาตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๗
เด็กหญิงณัฐพร ศิลปประกอบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๘
เด็กหญิงณัฐพร สวัสดินาที

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๓๙
เด็กชายณัฐพร สาขะยัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายณัฐพล สวัสดินาที

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๑
เด็กหญิงณัฐสุดา ทองสันต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๒
เด็กหญิงดวงธิดา วงใหญ่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงตุริน ธงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๔
เด็กหญิงทักษอร รัตนวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๕
เด็กชายธนชัย มานัด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ทริรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๗
เด็กชายธนภัทร พรมศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๘
เด็กชายธนศาล พลเยียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๔๙
เด็กชายธนาพงศ์ พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงธันยพร หนองขุ่นสาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๑
เด็กชายธาดา รัตนวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๒
เด็กหญิงธิติพร พลเยียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๓
เด็กชายธีรภัทร อัศวภูมิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ มาตวังแสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ ประดากรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สุดาทิพย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๗
เด็กหญิงนภิสรา มานัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๘
เด็กหญิงนริศรา ประชานันท์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๕๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ภูมิภาค

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เวียงสิมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๑
เด็กหญิงนิธิพร บุญยัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๒
เด็กหญิงนิรัฐชา ศรีคัทนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๓
เด็กหญิงบังอร โยชน์เมืองไพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๔
เด็กหญิงปนัดดา ปตฝาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๕
เด็กหญิงประภัชรา กลางบุญเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๖
เด็กชายปาณุวัฒน์ อันทะชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๗
เด็กหญิงปยธิดา ธนูรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๘
เด็กชายปยวัฒน์ อาศัยสงฆ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๖๙
เด็กชายพงศกร คงปรีชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงพรชนัน ชัยดำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๑
เด็กหญิงพัณณิตา พานอนันต์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๒
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา มะลิกัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๓
เด็กชายภัทรดนัย จารนัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๔
เด็กชายรัชพล ศรีสุลัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๕
เด็กชายฤทธิเดช ศรีดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๖
เด็กหญิงลักขณา ยานุวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๗
เด็กหญิงลักษณพร จำสีชา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงวรรณิษา ประทุมชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๗๙
เด็กหญิงวรัญญา บุญพินิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงวริศรา รัตนวิรุฬห์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๑
เด็กหญิงวารินีย์ อุดทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๒
เด็กชายวีรศักดิ

์

ปากเมย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๓
เด็กชายศรยุทธ์ พระสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๔
เด็กหญิงศวิตา เนินภู

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๕
เด็กชายศิริวัฒน์ เทศสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๖
เด็กชายศุภวุฒิ มหาเนตร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๗
เด็กชายศุภากร ประเสริฐสังข์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๘
เด็กหญิงษาวิตรี ตรีรักษา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๘๙
เด็กชายสรยุทธ แวงวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายสรศักดิ

์

พงษ์สถิตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๑
เด็กชายสรศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๒
เด็กหญิงสวรส พลเยียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๓
เด็กชายสหฤทธิ

์

สายเนตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๔
เด็กชายสิทธิพล วิยะพัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๕
เด็กหญิงสิรินรัตน์ เอียมชืนมงคล

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๖
เด็กหญิงสุจิรา แวงวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๗
เด็กหญิงสุชานุช สารพัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สานะสี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๕๙๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตรีเมฆ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิประภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงสุธิมา เหลียมแก้ว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงสุนิสา เย็นวัฒนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พวงห้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายอดิณันย์ บุญไชยยิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงอทิตยา จิตนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงอภิญญา ประกอบใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงอมินตรา ทองจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงอรปรียา ยอดลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ นามวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงอัจฉราพร พรมเสนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา สุทธิประภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๒
เด็กหญิงอินทิรา อุตตะมะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายอิสรภาพ วงศ์จอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๔
เด็กชายอโนชา พรมโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นาก้อนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายเจษฎา ศรีสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๗
เด็กชายเฉลิม กุสุมาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๘
เด็กชายเฉลิมพงศ์ วิเศษสิงห์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๑๙
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

นาถำทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายเอกชัย ผดุงลม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๑
เด็กหญิงแคทริยา ศรีเสนพิลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๒
เด็กชายกฤษฎีกา เย็นใจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๓
เด็กชายกฤษณะ ศรีสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ พระสว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๕
เด็กหญิงณัฐวดี คำแดงไสย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๖
เด็กชายนวพล โนนศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ จันเอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๘
เด็กหญิงอรพรรณ พันนานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๒๙
เด็กหญิงนำผึง

้

รัตนวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๐ เด็กหญิงประกายมาศ
พลเยียม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๑
เด็กชายภัครพล รัตนวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๒
เด็กชายภูธเนศ หอมสมบัติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๓
เด็กชายนนธวัช หล้ากำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๔
เด็กชายพันกร บำรุง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๕
เด็กชายวีรภัทร รัตนวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๖
เด็กชายอนิรุจน์ ไชยคต

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๗
เด็กหญิงอิศริยา พระสว่าง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๘
เด็กชายเสกสรรค์ พุทธมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๓๙
เด็กหญิงนันทพร กุสุมาลย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงปวีณา ทยาธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๑
เด็กหญิงปาลิตา มูลรังษี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๒
เด็กหญิงมลตกานต์ ทิพวัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๓
เด็กหญิงอารียา เกาะน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิทักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๕
เด็กหญิงชฎาพร นาดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๖
เด็กหญิงณัชชา ธนาคุณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๗
เด็กชายพลธกร พรศรีวาวร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีโบราณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๔๙
เด็กชายอนุชา นาจรินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายยศภัทร พุ่มทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนาพรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๒
เด็กหญิงดารินทร์ เงาเพ็ชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๓
เด็กหญิงภารดี นามมหาชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๔
เด็กหญิงจันทรวรรณ อินทะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๕
เด็กหญิงตะวัน หาญพิชิตกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๖
เด็กชายพิจิตร พลเยียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๗
เด็กชายพิชิต ใจเอือ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ไกยะวินิจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๕๙
เด็กหญิงธนพร ผิวผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายนวสิทธิ

์

ธรรมนิยม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๑
เด็กชายศิริพงษ์ ทินคาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ปญจมาตย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๓
เด็กชายตนุภัทร แจ้งไพร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๔
เด็กหญิงพรพิมล ลาดหนองขุ่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๕
เด็กชายจักรภพ ตรีกุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๖
เด็กชายชนะพล โพธิศรีศาสตร์

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ประดับเพชร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๘
เด็กชายพีรณัฐ บุญเนตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๖๙
เด็กหญิงสุวรรณา การประกอบ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๐
เด็กชายเนวิน สิงห์ขัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๑
เด็กหญิงกัญวรา กมลสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๒
เด็กหญิงชลธิชา สิงนาแพง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๓
เด็กหญิงขวัญฤดี นาทองคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๔
เด็กชายนิพนธ์ นาสิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๕
เด็กชายนิรันดร วรรณนิตย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงบัณฑิตา แดนนารัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๗
เด็กหญิงปวีณา ยิมกลัด

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประทุมชาติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงธัญญพร จอมสมสา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงนิภาพรรณ พลเยียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถนอมสัตย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๒
เด็กชายบวรศักดิ

์

มะอาจเลิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงปรียาอร ประทุมชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๔
เด็กหญิงรัชนี งามสอาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๕
เด็กชายโยธิน บุตรตะมะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยุ่นดร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ มงคลศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๘
เด็กชายภูมินทร์ ทิพศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๘๙
เด็กหญิงเจตนา สานจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายสายชล เพิมผล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๑
เด็กชายเสกสรร แดงหล้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๒
เด็กชายธนาภัทร กัญญะพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๓
เด็กหญิงนริศรา จงมีเดช

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๔
เด็กหญิงปาริชาต เกษประทุม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๕
เด็กชายพัชรพล นาแพงเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๖
เด็กชายวรวิทย์ กมลวิบูลย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๗
เด็กหญิงอนุธิดา อนุมาตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๘
เด็กหญิงแพรวา พลเยียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๖๙๙
เด็กชายตะวัน แก้วจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายกตัญู ยี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายกฤตพจน์ ศรีสว่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายกิจติภูมิ สุนทรวัตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายกิตติชัย จันทบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายนรภัทร กลินกล้า

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา พวงชะอุ่ม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายสิรดนัย ปองศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงสุตาภัทร โยธาศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงสุนิษา สระทองแผน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ นำบุ่น

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงอรอนันณ์ จิตรหนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๑
เด็กชายเจษฎา จันจัน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๒
เด็กหญิงโชติรส โนรีรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี วัดคู่เมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๓
เด็กหญิงสุธาสิณี ศักดิศรี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๔
เด็กหญิงปวีณา จันทบ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๕
เด็กหญิงปานวาด อ่อนพุทธา

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๖
เด็กหญิงศิริประภา พรมวิภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๗
เด็กหญิงเยาวภา ศิริพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงนิรัชพร ประชุมชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๑๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ไกรเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงกฤติยาพร ประชุมชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๑
เด็กชายนนทภรรธ์ ศรีม่วง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๒
เด็กหญิงปวัณรัตน์ แน่นอุดร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๓
เด็กชายปญญา สายรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๔
เด็กชายหัตถชัย กาลสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๕
เด็กชายอมรฤทธิ

์

วังคะฮาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๖
เด็กหญิงขวัญจิรา สิงยะเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงจีรนันท์ แจ่มแจ้ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๘
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ หาญชัยภูมิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๒๙
เด็กหญิงอรปรียา จำปาทิพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายอัศวิน มีเทียน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๑
เด็กชายธีรวัฒน์ บุตรวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๒
เด็กชายปฏิบัติ ศรีโคตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๓
เด็กชายพงษ์ศภัทร ชายสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๔
เด็กหญิงสกุณา สุทธิประภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๕
เด็กชายเจษฎา สุโพธิณะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๖
เด็กชายชินวัฒน์ ปวงสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๗
เด็กชายดลณชัย ทวีศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๘
เด็กชายศรายุทธ แสงชมภู

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๓๙
นางสาวดาวรุ่ง ศรีขาว

๑๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๐
นางสาวพิมลวรรณ ม้าวทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมยวดี วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๑
เด็กหญิงพัชราภา แสงอัคคะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๒
เด็กชายพัทธพล พลเยียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ ศิริเกตุ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๔
เด็กหญิงสิตานัน แก่นนาคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๕
เด็กชายอดิศร ภูชัยแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๖
เด็กหญิงสุทาภัทร แก้วประสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๗
เด็กหญิงพิจิตตารา ทรัย์พจน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชุมวัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๔๙
เด็กชายผดุงศักดิ

์

บัวเลิง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๐
เด็กชายสุภัค ศิริมูลราช

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๑
เด็กชายชัยชนะ เลิกนอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

ไชยราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายสุทธินันท์ จันทะสาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๔
เด็กชายกรชวัล สุริวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๕
เด็กชายกิตติธัช แก่นสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๖
เด็กชายณัฐชา คมจิตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๗
เด็กชายธนากฤต ธรรมวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๘
เด็กชายธเนศ เรืองพจน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๕๙
เด็กชายนิรุต วินทะไชย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายภาณุเดช บุญวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๑
เด็กชายภูมเรศ ธุระพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๒
เด็กชายสิทธิชัย แก่นภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๓
เด็กชายพิชุตม์ จันรวัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีตะวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลหนู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๖
เด็กหญิงชลิตา ไชยเสนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญคูบอล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๘
เด็กหญิงปภาดา ฤทธาพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๖๙
เด็กหญิงปณิตรา ไชยวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงปณัณพร ชุมเนตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๑
เด็กหญิงพรไพลิน บุญเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๒
เด็กหญิงพัณณิตา ยอดดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๓
เด็กหญิงวาสนา ฤทธาพรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๔
เด็กหญิงวีรภัทรา เศษบุปผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๕
เด็กหญิงสุประวีณ์ ทุมพล

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๖
เด็กหญิงสายหยุด มูลสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๗
เด็กหญิงสุธามาศ ทองตือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๘
เด็กชายจักริน ศรีตะวัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๗๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิมพ์แพทย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายธวัชชัย มนตรี

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คูเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๒
เด็กชายระพีพัฒน์ ไชยรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๓
เด็กชายศุภกรณ์ กอบัว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๔
เด็กชายสิทธิกานต์ ช่วงกลาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๕
เด็กชายศรัน เจียงพุทซา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๖
เด็กชายอัษฎายุทธ พานา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๗
เด็กชายชานนท์ เจียงพุทชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงกชกร วงศ์ศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๘๙
เด็กหญิงจตุพร อวนศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สายวิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๑
เด็กหญิงนภัสสร บริสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๒
เด็กหญิงนัชชา บุญคุ้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๓
เด็กหญิงยุพา วิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๔
เด็กหญิงรสิตา เสือโนนม่วง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๕
เด็กหญิงวสมล วงศ์ศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๖
เด็กหญิงสิริยาพร ครูพิพรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๗
เด็กหญิงสุพัสสา วงษ์เพ็ญตา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๘
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์โยธา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๗๙๙
เด็กชายธนาชัย ศรีเวียง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายกันตินนันท์ คำชาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายอาทิตย์ เพียงไธสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายปรวัฒน์ เจริญวัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายรพีภัทร อวนศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายปฐมพงษ์ ขุมหิรัญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ขอนแก่น

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายนริศวร์ ชุมเนตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายตะวัน สาหยุด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายวายุ ปวงสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายวิศรุต ศรีนาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงพิมพ์วรา วงค์ใหญ่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๑
เด็กหญิงพิชญธิดา อินทะชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๒
เด็กหญิงฌานิทธี ชุมเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สานนท์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๔
เด็กหญิงเบญญาภา ยศธิพานา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชอบละคร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๖
เด็กหญิงสุภักศร ชาวนำโมง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๗
เด็กหญิงพรทิพร สิงห์คลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๑๙
เด็กชายนันทวงค์ มังคละคีรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายวุฒิชัย วงศ์โยธา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๑
เด็กชายพุฒชานนท์ โทวรรณา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๒
เด็กชายยศธร เหลาคา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงกาญจนา สร้างดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ หล้าแหล่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๕
เด็กหญิงภัทรพรรณ วิชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๖
เด็กหญิงยลดา ศรีเวียง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๗
เด็กหญิงศรชนก บัวแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๘
เด็กหญิงศิริประภา ธุระพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประชุมพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นันทวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๑
เด็กชายชัยมงคล ร่วมสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๒
เด็กชายฉัตรมงคล อาสากิจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๓
เด็กชายอุเทศ ไชยรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๔
เด็กหญิงศริดา ผาสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๕
เด็กชายธีรัช หมืนหาวงศ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๖
เด็กชายธีรภัทร โกฏหอม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๗
เด็กชายอนุรักษ์ สีลาวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๘
เด็กชายพีรพล เผ้าหอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๓๙
เด็กชายพีระพงศ์ ช่วงไกร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายธีรภัทร มากมูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๑
เด็กหญิงวนิดา ภาษี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๒
เด็กหญิงพัชราภา สุดที

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๓
เด็กชายนัฐพล บัวดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๔
เด็กชายธีรพงษ์ ผลาผล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ คำแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๖
เด็กหญิงกิตติมา คนาคม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๗
เด็กหญิงปรียาพร สันโส

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๘
เด็กหญิงรัชนี สนิทพจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๔๙
เด็กหญิงจิรประภา ทองมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงเกตุนิญา ลุนพิจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๑
เด็กหญิงนัฐนันท์ เวสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๒
เด็กหญิงธนพร โคชา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๓
เด็กหญิงอุษา ศิริบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๔
เด็กชายจักรพงศ์ กุหลาบศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๙ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๕
เด็กชายเกษฏา นิลเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๖
เด็กชายประฏิพัทธ์ มูลพิมพ์

๑๓/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๗
เด็กชายพันธิวา ผลาผล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายศราวุธ อุตรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๕๙
เด็กชายสุธินันท์ วงค์แดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงอริชา จันแดง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๑
เด็กหญิงเหมือนฝน พัฒทัยสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ผลาผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พร้อมบัวปา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๔
เด็กชายอิทธิพล บัวแดง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๕
เด็กชายชนะชล บัวดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา จ่าคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๗
เด็กชายภานุพงศ์ สุดพังยาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๘
เด็กชายพงศกร บุญศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๖๙
เด็กชายภูวดล บัวขาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายณัฐกมล อุดมภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๑
เด็กชายสุทัศน์ เครืองทอง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๒
เด็กหญิงปยะพร สุวรรณบูลย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๓
เด็กหญิงอารียา ระดาบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๔
เด็กหญิงเมธิณี อุโฆษะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๕
เด็กหญิงอรพรรณ ปริญทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวนา หัวนา  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๖
เด็กชายจักรพงษ์ ศิริสัมพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๗
เด็กชายศรายุ รอบดูดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๘
เด็กชายสหรัฐ วงศ์แข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๗๙
เด็กชายวิทธีวัช พละมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายธนกฤต กิจกังวล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๑
เด็กชายภัทรดนัย พิมพ์ศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยเสนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๓
เด็กชายสุเมธ เทียมวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๔
เด็กชายปฏิมากร แสงน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๕
เด็กหญิงปุญญาพร ปวงรัตน์

๐๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๖
เด็กหญิงชมัยพร แสนมาตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๗
เด็กหญิงพนิตพิชา สิงห์เขาภู

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๘
เด็กหญิงอนุสรา แก่นภักดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๘๙
เด็กหญิงชุติกาญ คำชาย

๐๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๐ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์สม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๑
เด็กหญิงปริญญา แก้วร่องคำ

๐๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๒
เด็กหญิงจิราพร จอมคำสิงห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๔
เด็กชายณัทพงศ์ ดาวเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๕
เด็กชายนรินทร ปญญัง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๖
เด็กหญิงนิตยา บรรเทาพิษ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ทวีคูณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๘
เด็กชายมนตรี เทียนคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๘๙๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีพิมพ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงสุพัชตรา ทวิไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายอภิชัย ทัพทะมาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงอภิญญา สิทธิสวนจิก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงเข็มพร พบบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายกันตภณ ชะราแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายคริษฐ์ บับพิบูลย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายดนุพร เพชรอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ แสงสิกรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงธิติรัตน์ แสงสิกรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายนพดล โยกันยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายยุทธนา วิเศษวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๑
เด็กหญิงวรรณา ทวิไชย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณ วรศักดิสิริกุล

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๓
เด็กชายสันติภาพ สืบสุนทร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๔
เด็กหญิงอภิชญา บุญโกมุด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๕
เด็กชายกริสนัย พิลาชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๖
เด็กชายชัยพฤกษ์ ไชยศรีรัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๗
เด็กหญิงชุติมา เกินจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๘
เด็กหญิงณัฐพร โยกันยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๑๙
เด็กหญิงปณฑิตา ทวิไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงมณีนุช นีระพัด

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๑
เด็กหญิงมุธิตา ริมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๒
เด็กชายกิตติภพ อุ่นเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๓
เด็กหญิงนัฏฐนิชา ก้านธิรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๔
เด็กชายพรรณณัฏฎา กิมภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๑ / ๑๗๓

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๕
เด็กหญิงพิรุณลักษณ์ ทวีคูณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๖
เด็กชายรัชชานนท์ กิมภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๗
เด็กชายวทัญู ยุทธไกร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงเมธิณี วันนิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๒๙
เด็กชายชลมารค ขำคมเขตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ บำรุงใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๑
เด็กชายตระกูล วงษาบุตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๒
เด็กหญิงนันทิมา เศิกศิริ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๓
เด็กชายศุภวิชญ์ สมวรรณา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๔
เด็กหญิงกมลขวัญ ทองเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงกรพิน สินจักร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทมุลตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๗
เด็กชายธนดล ต้องโพนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๘
เด็กหญิงปริยาภัทร เฉลิมศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๓๙
เด็กหญิงพรจิรา อุปมานะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงพรพิมล สังสีราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๑
เด็กหญิงมีณา เสือเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศาลาผาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๓
เด็กชายอนุรักษ์ สันทาลุนัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๔
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ขันแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๕
เด็กหญิงเอวิตา บุตรมารศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๖
นางสาวกรรณิการ์ นาถาบำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๗
นายกัมพล จันทโสก

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๘
นายขจรศักดิ

์

เปาจังหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๔๙
นายจักรภัทร เฉลิมศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๐
นายจิรวัฒน์ เลิศลำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๑
นายชนสรณ์ วงศ์โชติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๒
นายณัฐกมล ติสองเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๓
นางสาวดรุณี สงนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๔
นายธรรศธฤต ถาไชยลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๕
นายนนทพัทธ์ คำแหงพล

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๖
นายพงศธร แก้วอำนาจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๗
เด็กชายพลติศักดิ

์

แสงสิกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๘
นายพลวัต ปาสาเนย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๕๙
เด็กชายพิทวัส วิกล

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายภัทรศัย ทองแต้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๑
นางสาวภาสินี ยิมละมัย

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๒
นางสาวรุ่งนภา ชัยเสริม

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๓

นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๔
นายสมโชค จันทโสก

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๕
นางสาวสุจิตรา คัดมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๖
นางสาวอนุตรา จันทร์วิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๗
นายเดชาพล วิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๘
เด็กหญิงรัชฎาพร กิงนอก

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๖๙
เด็กหญิงอรัญญา ภักดีสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงไอรดา อุดมไชย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไปนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมวรรณา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สืบกินร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๕
เด็กหญิงณัฐพร สาไชยยันต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๖
เด็กชายดิเรก สิทธิสวนจิก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ นาสมชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๘
เด็กหญิงณภัทร์ คำแสนเดช

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๗๙
เด็กหญิงณัฐริกา สีวังคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงลภัสกร สาครเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๑
เด็กชายวันชัย วิลัยพิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๒
เด็กชายวินทกร ออทอลาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๓
เด็กชายอชิรวัตร เหล่ามงคล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๔
เด็กชายอนวัช ลัทธิรมย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๕
เด็กชายอานนท์ สาวิสิทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๖
เด็กชายเมธิน จันทะเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๗
เด็กหญิงกวินธิดา อนุนิวัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๘
เด็กหญิงชริภา ปนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๘๙
เด็กหญิงณิชานันท์ อัคเสริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายธนายุทธ โพธิศรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๑
เด็กหญิงปยะธิดา ปญญาบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๒
เด็กชายรัชพล วงษ์อนันต์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๓ เด็กหญิงวรรณธนาพร
เผ่าภูธร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๔
เด็กหญิงอารียา ศรีปดถา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๕
เด็กหญิงศิรภัสสร เกตุมาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๖
นายธรรณ์ณธร รามหาร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๗
นายปุรชัย โพนชัด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบากหนองแดง วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายกามเทพ บัวรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๔๙๙๙
เด็กหญิงณิชาภัทร เจริญนนท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงสุมิตตรา สุนทร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายอรุณเดช ราวัลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายโชคชัย ยานสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง(ยุทธศิลปสงเคราะห์)

์

วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงกัญญาณี นาคโนทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา ปะสาวะเท

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ธวัชกิจแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงนภาทิพย์ สงวนศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายนิธิวัฒน์ ยามี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายประดิพัฒน์ บุตรพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ยานสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายวรพจน์ นาคโนทศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายวรากร ชิณวุฒิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายศุภชัย ปโคธัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายเชษฐา จอดนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงไพลิน ทองชุม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงกุลธิดา เจญวิถี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายขจรยศ สวัสดิแวงควง

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงชนิสรา นนทะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ สาสอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เรียกศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงนภาพร อ่อนศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายนราวุธ พรมเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ธุระนิตย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายปยะชาติ เอกวารีย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงพิไลพร ลิมเลิศ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายรพีพัฒน์ อนุสามิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบุญมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สุขศิริวณิชชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๔ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงศิริภัสสร หนันคำจร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงสุจิตรา โสติพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงสุพิชญา วรอนุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายสุรณัฎฐ์ โพธิวัฒน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ศิริแวงควง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงวิมาน แก้วนาเหนือ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ สุดสันเทียะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงอารยา แก้วลาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงไอริน แหลมเขาทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายกิตติธร อุ่นแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงชลธิชา เดชรักษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายทรงศักดิ

์

สมพงษ์พันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายพิชัย สารลักษณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงพุทธิดา สอนกนิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงศศินันท์ วรอนุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายณัฐพล เพ็ญวิเชียร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายธีรภัทร วิมาส

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายสรพัส โทนหงสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายอชิตะ แหลมเขาทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายศราวุธ ชามัดสิมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายนันทชัย สุขศิริวณิชชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงศิริพร รัตนพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายธนวิทย์ เพ็งผลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายนิพนธ์ ประวันนา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงปทมา วงษ์จันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงพวงชมพู ชัยทองสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายชัยมงคล บุตรศรีภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงณัฐมล สืบชาติ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายวรนน สุริโย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายวีรวัฒน์ สมมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงอัษชราพร สิงห์สนัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายเอกรัฐ ภาคมฤกษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

วัดเหล่าใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พจนีย์นนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายธนกร มหาบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๕ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงพรชิตา แก้วสีหาบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงพรไพลิน แก้วมะไฟ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงมลทิชา กุลพิพิธ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงวราภรณ์ โบราณมูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงอรจิรา จันทเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงอรวรรณ ประชัยวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายอานนท์ เพ็งอารีย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ พฤกธานี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงอุไรรักษ์ จันทิศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

บัวสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ สายสนอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงชุติมา ศิริกังวาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายธนา บุญเพิม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมฉวี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายภูมรินทร์ แสนสำราญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายอดิสรณ์ แสนสำราญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายเอนกพงษ์ รัตนธงชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายโชคทวี บุญสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สมัยกลาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ วาระพิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ยุงรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายประสิทธิ

์

บุตรแสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงสมกุลวีร์ อาทิตย์ตัง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงไข่มุก การุณรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายนิพนธ์ สีสันทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงอิศริยา เฉลิมแสน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงกนกกานต์ สาวิกัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายณรงวิทย์ พันธุมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วกาสี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษาเวียง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงนันทกานต์ สาไชยันต์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงพนิตรา โยวบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายรชานนท์ ดอกพุทธา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายวธัญู หน่อแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงวรรณษา พันโภคา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๖ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายวันชัย กิจกัญญา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายวีราทร จันทบุรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายสถาพร สาไชยันต์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายสุริยา หาระสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๔
เด็กชายองอาจ ไชยคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายอธิวัฒน์ เสนปอภาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงอนุษรา มลโมลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงเฟองนภา เสนสวนจิก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายกฤษฎา มันสมใจ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายธีรภัทร ชาริมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์กันยา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๑
เด็กชายธีรรัตน์ บุตรแสน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๒
เด็กชายพีรพล ชูรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๓
เด็กชายวิทยา วิเศษวิสัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๔
เด็กชายเจษฎา ภูมิเย็น

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา สงไพรสน

๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริกังวาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๗
เด็กหญิงชาลิณี มยุรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๘
เด็กหญิงอริศรา วรรณลุขี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๑๙
นางสาวนิภาภรณ์ แก้วประสาร

๙/๑๐/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๐
นายปญญา วรรณญาติ

๒๐/๐๓/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๑
เด็กหญิงปยฉัตร ขัตฤกษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๒
เด็กชายระพีพัฒน์ สิงห์ปอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๓
เด็กหญิงวทันยา โลมสนธิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๔
เด็กหญิงอนุชสรา หาระสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๕
เด็กหญิงฐิตาภา ทุมสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๖
เด็กชายอลงกรณ์ นันทะวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัศนะพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ดำโพนทัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๒๙
เด็กชายชาญวิทย์ วิสารัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงธัญญากรณ์ สิงโพนงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๑
เด็กชายพลวัฒน์ โมห้างหว้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๒
เด็กหญิงพิยดา ถนอมพล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๓
เด็กชายศิลดลย์ ธุรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๔
เด็กหญิงอรัญญา พินิจสอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๗ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๕
เด็กหญิงเมลิษา พิลาสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๖
เด็กหญิงคุณัญญา ถาวะโร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๗
เด็กชายณัฐพร ทุมจาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายทรงธรรม สัมฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๓๙
เด็กชายธนูสิทธิ

์

สีสุขใส
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ กันไพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๑
เด็กหญิงพิมพร สีดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๒
เด็กชายภาคภูมิ พิงไธสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๓
เด็กชายรัตนชัย มีสุภาพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๔
เด็กชายวิษณุ แนวดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๕
เด็กหญิงอรัญญา สารศรีลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๖
เด็กชายอำนาจ คชอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๗
เด็กชายไตรรงค์ น้อยขวา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๘
เด็กชายกันต์กวี พินิจสอน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๔๙
เด็กหญิงกาญจนาพร ไตยรันต์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินบุญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๑
เด็กชายภัทรนันท์ สาดแล่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๒
เด็กชายยศพัทธ์ พันธุมิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๓
เด็กชายวิชิต พินิจสอน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๔
เด็กหญิงศิริกัลยา ภูต้ายผา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๕
เด็กชายสิทธิกร พันธ์เหมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๖
เด็กชายสุทธิพจน์ กรมภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๗
เด็กหญิงอรยา เหมาะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๘
เด็กหญิงอารยา จันจำเรือน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๕๙
เด็กหญิงเจนจิรา คุณอุตส่าห์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายเดชอุดม จุลเสริม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๑
เด็กหญิงเพรชรัตน์ คานทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๒
เด็กชายกิตติเทพ ศรีนวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๓
เด็กหญิงจิราพร สัตย์สูง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ มันสา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๕
เด็กชายธนาธิป วนะสอน

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๖
เด็กชายธีรพัฒน์ พรมหงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๗
เด็กชายนัฐพล พันธ์เหมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๘
เด็กชายภาคภูมิ ถนอมพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๖๙
เด็กชายรณชิต ขิดหนองสรวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๘ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร ชินสอน

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๑
เด็กชายวัชระชัย ไชยสงคราม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๒
เด็กหญิงวันนี นุ้ยโหน่ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายวายุ บัววัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๔
เด็กหญิงศศิธร วรรณสอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๕
เด็กหญิงสมฤทัย วิกิจขากี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๖
เด็กหญิงสุวรรณา เทียงคาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๗
เด็กชายภัทรพล โชคขัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๘
เด็กชายจิรายุทธ สิงห์ชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๗๙
เด็กชายณัฐพล แสนทิพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ลาวัณย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๑
เด็กชายวรธน ผุยปุโรย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๒
เด็กชายวีรชัย จันทวิมล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๓
เด็กชายวีระชัย ครองยุทธ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๔
เด็กชายวีระโชติ ดีสองชัน

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๕
เด็กชายสหรัฐ สุโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีเนตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๗
นางกลิน

่

งาสาร
๒๖/๖/๒๔๙๔

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๘
นางจอมศรี พุฒตาล

๑๐/๕/๒๔๙๓
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๘๙
นางจิราวรรณ เศษวงค์ ๑๑/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๐
นางสำลี พิมพาหนู

๒๓/๙/๒๕๐๒
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๑
เด็กหญิงกนกพร จวงโพนงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๓
เด็กหญิงปาริฉัตร แสนคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๔
เด็กชายพัฒศกร มูลตรีภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๕
เด็กหญิงพิชญา จวงโพนงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๖
เด็กชายศราวุฒิ มืดทัพไทย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๗
เด็กหญิงสวรส โทสมบูรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๘
เด็กชายกฤตชาติ มืดทัพไทย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๑๙๙
เด็กหญิงกิตติยาพร เกือสุข

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงพัชลิดา ลามี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายเตชิต หงษ์ศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงดลยา แสวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายบรรพต ยางเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงปนิตา สายุทธ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๙ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงรัตติกาล บุญถม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สายุทธ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ ปจจัยคา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ วันทะนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายพิชาภพ สิงห์นันท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๑
เด็กชายสัญญา จำปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๓
เด็กชายกฤตเมธ สุโน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คงอาษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๕
เด็กชายณัฐพล จำนงค์ภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๖
เด็กชายธนาธิป อ้วนสูงยาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๗
เด็กชายวชิรวิทย์ เชียงใหม่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๘
เด็กชายสรายุทธ ยางสามัญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๑๙
เด็กหญิงสานิกา ไวยสุภี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายอัมรินทร์ ภูขุมดิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๑
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ศิลาทะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๓
เด็กชายพีรนัฐ แก้วคำไสย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๔
เด็กชายพุฒิเมธ ผดุงรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๕
เด็กชายอภิชาติ พูลเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๖
เด็กหญิงชญานิศ ก้านจักร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๗
เด็กชายณัฐพงษ์ พัฒโท

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๘
เด็กหญิงประนิตา แสนมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๒๙
เด็กหญิงประภาพร พนมเขต

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ คุณทิภาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทาจำปา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๒
เด็กชายสุเดชา เมืองกลาง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๓
เด็กหญิงอภิสรา ขาวผ่อง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๔
เด็กชายเจษฎา พิมชัยศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๕
เด็กหญิงเบญจพร รินสาทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๖
เด็กชายกษิดิศ จันทร์ศรี

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๗
เด็กหญิงกุลวดี เศษบุญ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์บุญเรือง

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๓๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ทองทิพย์

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๐ / ๑๗๓
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รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงธนพร จุลเหลา

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๑
เด็กหญิงนลัทพร ลือคำหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๒
เด็กชายนันทภพ โพธิแก้ว

์

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงพรชิตา โพธิสระคู

์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สนิทพจน์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๕
เด็กชายพิตพิบูล ผิวงาม ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๖
นายภรประสิทธิ

์

แก้วกันยา
๒๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๗
เด็กชายภานุพงษ์ สาโดด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้างพล

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๔๙
เด็กชายสหพัศ สะกีพันธ์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายสิทธิชัย กลงแสง

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๑
เด็กหญิงอรพิณญา เขาราช

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๒
เด็กหญิงอรวรา จันทรศรีใส

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๓
เด็กหญิงอัญชิลา พันพลู

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๔
เด็กหญิงอัมพิกา หลงเชิง

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๕
เด็กชายอานันตระกูล บุญสงค์

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๖
เด็กชายอำนาจ ปรากฏรัฐ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๗
เด็กชายเปรมปรี นิลจันทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๘
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์ ปญขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๕๙
เด็กชายโชคทวี มณีปกรณ์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๐
นายอภิชาต เจริญ

๒/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร กันงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๒
เด็กชายอัครเดช ภูมิพงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๓
นายชานนท์ วันชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๔
นายปญญา ลาโสภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๕
นายมนตรี แก่นพุฒ

๒๖/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๖
นางกาญจนา ธงชาย

๒๘/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๗
นางสาวฐิติมา เมืองซอง

๒/๐๕/๒๕๓๓
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๘
นายอนิรุตน์ วันทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๖๙
นางสาวอัญชสา เศรษโถ

๔/๑๒/๒๕๓๐
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๐
นางสาวมะลิวรรณ เสาศิริ ๔/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๑
เด็กชายภูเบศร์ เชียงภูงา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๒
เด็กหญิงรสิตา พิมลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๓
เด็กหญิงรัฐพร ธรรมรักษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๔
เด็กชายวิชญะ ทองแข็ง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๑ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๕
เด็กหญิงวิภาพร ทองแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๖
เด็กหญิงศุภกานต์ คุณรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๗
เด็กชายสุรวุฒิ ผลาผล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๗๙
เด็กชายกิตติพงษ์ บุตรสีมาตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายกิตติพศ อนันตัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๑
เด็กชายขวัญชัย สดิษสร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ เวียงคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๓
เด็กชายจักรพันธ์ เสาร์ทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๔
เด็กชายจิรโชติ อัดทาโส

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูกันดาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๖
เด็กชายชาติชาย ชมเชย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๗
เด็กหญิงชุตินันท์ นามโน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๘
เด็กชายฌานุพงษ์ สังข์ทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๘๙
เด็กชายณรังสรรค์ โทขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายณัฐพล นามบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๑
เด็กหญิงณัฐริกาณ์ แก้วจำปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๒
เด็กหญิงณัฐริญา สีชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๓
เด็กชายณัฐวัช โพธิจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๔
เด็กชายธวัชชัย ละครรำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำชารี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๖
เด็กหญิงนวพร ดีสองชัน

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๗
เด็กหญิงนำฝน บุตรฮาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๘
เด็กหญิงผลิกา ห้วยทราย

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๒๙๙
เด็กหญิงพรนภา คำผุย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายศตวรรษ เถาวัลย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงสรัลรัตน์ กรรษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา น้อยห้างหว้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๓
เด็กชายสุรวุฒิ สืบเมฆ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงหทัยภัทร คำสวาสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงอภิญญา พัดโท

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๖
เด็กหญิงอรนาฏ โลเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงอรพรรณ บุญขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๘ เด็กหญิงอังติดาลักษณ์
บุตรชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงอัญธิมา โยธาจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายเจษฎา ขำเนตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๑
เด็กหญิงเพ็ชรลัดดา พลสิม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๒
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงเรือนขวัญ จันทร์ศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๔
เด็กหญิงเอืออารี

้

เครือแวงมล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๕
เด็กชายคมสันต์ ใชยมาตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๖
เด็กชายจรินทร์ พันหนองหว้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๗
เด็กหญิงจิตตินันท์ ดีรสรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๘
เด็กหญิงจีระนันท์ สีหานาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๑๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แซมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายชัชพงศ์ ทองจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๑
เด็กหญิงช่อเพชร จันทะคัต

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๒
เด็กหญิงณฤวามล จันทร์เพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๓
เด็กชายธนาวุฒิ วิชาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๔
เด็กชายธวัชชัย พิมพ์คำใหล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๕
เด็กชายธีรวัชร อาจองค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๖
เด็กหญิงนฤมล มะลิหวล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๗
เด็กหญิงนิดาภรณ์ ยิงงาม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๘
เด็กชายปกรรัมณ์ จำปา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๒๙
เด็กหญิงพัชราภร ไผ่ล้อม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงรสรินทร์ จันทอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๑
เด็กหญิงรัสรากรณ์ บุญตือ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภา เปนไทย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๓
เด็กชายวัชรกรณ์ แก่นคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๔
เด็กหญิงวิมลมาศ หึกขุนทด

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๕
เด็กหญิงศศินา สุระโส

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๖
เด็กหญิงสายทอง หัวหนองหาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๗
เด็กหญิงสุชาดาณ์ สุดชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่อุ้ย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๓๙
เด็กชายอภิลักษณ์ แพนภูงา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงอรวี ทิพาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๑
เด็กชายอริยะ ชุมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๒
เด็กชายอลงกรณ์ บรรหนองทุ่ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๓
เด็กหญิงอังคณารัตน์ โมกภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๔
เด็กชายเจษฎา ยังศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เวียงคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๖
เด็กหญิงเพ็ญศิริ จำเนียรพืช

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๗
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ต้นชมภู

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงเมธาวี พรมมี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๔๙
นายวัฒนศักดิ

์

มิสี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงวาสนา บวงเพ็ชร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๑
นางสาววิจิตรา โลแพทย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๒
นายวีระพล ขานนำคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๓
นายสมใจ ชนะภัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๔
เด็กหญิงสินีนาฎ เจริญภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๕
เด็กหญิงสุชาวดี อังฆะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุนนำเทียง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๗
นายสุพจน์ ไปพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๘
นางสาวสุมิตรา โยธิมาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๕๙
เด็กชายอมรเทพ ทาให้งาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๐
นางสาวอันธิกา สายดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๑
เด็กชายอัมรินทร์ เกตุภูงา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๒
นางสาวอินทิรา ทาทัพไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๓
นายกนกพล สุริวงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๔
นางสาวกันตนา สาคร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๕
นายกิตติศักดิ

์

สมภูงา
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๖
นางสาวจินตนา ยุงต้น

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๗
นางสาวจิรภิญญา สายยิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๘
นางสาวจิราพร หล้าคำคง

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๖๙
นางสาวช่อผกา โพธินาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๐
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร แพทย์ดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๑
นางสาวณัฐธิกา พิทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๒
นายนวดล จุมพลรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๓
นางสาวนันทิยา สีคราม

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๔
นางสาวนิชนาถ หินนอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๕
นายประเสริฐ เชิงหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๖
นางสาวปยนุช คำเกิด

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๗
นางสาวศศินา วงศ์ไชยา

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๘
นางสาวสุมินธรา ภูส่งศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๗๙
นายสุริยกานต์ สืบเมฆ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๔ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๐
นางสาวมนต์พิลา สำโรงแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๑
นางสาวสุกัญญา ผุสี

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๒
นายสุทัศน์ บูรณวรศิลป

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๓

นายสุริยา เรียงภวา
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๔
นายหัดสดิล เวฬุวนารักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๕
นายอรรคเดช กิมาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๖
เด็กชายรัฐวุฒิ กลีบจำป

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๗
เด็กหญิงวาสนา ฉิมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๘
เด็กหญิงวิภารัตน์ แฮกนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๘๙
เด็กชายศราวุฒิ แรกนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงศวิตา ไชยนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๑
เด็กหญิงอินทิรา มาลำโกน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๒
เด็กชายเชิงชาย จินดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เห็นสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา คลังเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๕
เด็กชายกรีรพล ฉลวยแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๖
เด็กหญิงกฤติมา ทุมจาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๗
เด็กหญิงกัลยา ศรีลำใต้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๘
เด็กหญิงกานติมา ละออ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๓๙๙
เด็กหญิงจิราพัชร ศรีกลางเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศักดิคำดวง

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายจเรวัตร ศรีวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายชนะกร เอือเฟอ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายชนาธิป ทัตสอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สุขเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ อุทธศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงญาดาวดี พรสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายธรรมรัตน์ อินมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พานทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายธีรภัทร อ่อนสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงนุจิรา กลางสุพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๑
เด็กหญิงปริญญาพร หล้าหัวหนอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๒
เด็กชายพิทักษ์ พันธ์ดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๓
เด็กชายภานุวัฒน์ คูณแสน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๔
เด็กชายภูวดล โสหินกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๕
เด็กชายรัชภูมิ ทองดอนดู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๖
เด็กชายวชิระ เฉยไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๗
เด็กหญิงวริศรา สนธิกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงวิชุดา แก้วสมบัติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๑๙
เด็กชายสมรรถชัย จันบุรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา คำมะณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๑
เด็กชายสุทธิเกียรติ สุพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี สถานสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๓
เด็กหญิงสโรชา ขันเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๔
เด็กชายหัฏฐกร ดงเย็น

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๕
เด็กชายอธิวัฒน์ เกตุกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๖
เด็กหญิงอนงค์นาฎ บรรพชิต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๗
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ทองเกษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๘
เด็กหญิงอภิสรา สุขหนองหว้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๒๙
เด็กหญิงอรวี บ่อชน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๐
เด็กชายเจษฎา ผาสุขลำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๑
เด็กหญิงแพรวพราว รมย์ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๒
เด็กชายโกเมน เนืองพงษ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๓
เด็กหญิงใบข้าว เชือจิตร

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๔
เด็กหญิงไปรยา รามศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๕
เด็กชายกฤษฎา เก่งนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณชาตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๗ เด็กชายประเสริฐศิลป
จิราภรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขหนองหว้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๓๙
เด็กชายศราวุฒิ ศรีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายสถิตคุณ ติวันตะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เดชศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๒
เด็กหญิงกนิษฐา วัดหินกอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๓
เด็กชายธนวัตร จันทร์อ่อน

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๔
เด็กชายนพรัตน์ หล้าหัวหนอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๕
นายนฤเทพ เวโรจน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๖
เด็กหญิงพาฝน ยศจัตุรัส

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๗
เด็กชายภาคิน แพงดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๘
เด็กชายยศศักดิ

์

ถาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๔๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ สอนจำปา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๖ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงลลิตา สอนไชย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยหาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๒
เด็กชายสรวิศ ทองยิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายสันติ ศรีแสวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ฤทธิภักดี

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ พิมพ์สนาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๖
เด็กชายอัยการ วงษ์ดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๗
นางสาวนันชญา บุญพลอย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๘
นางสาวนิริศรา แก้วธรรมมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๕๙
นายวทัญู สุทธิไส

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๐
นายศิริชัย ปราบหนองบัว

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๑
นายสุพจน์ เชือจิตร

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๒
นายอภิสิทธิ

์

สีโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๓
นางสาวศิริลักษณ์ เต็มใจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๔
นายศุภพงษ์ ใจกล้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๕
นางสาวอังคนาง นลาราช

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๖
นายเจษฎายุทธ์ สุทธิสงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๗
เด็กชายณภัทร อ่อนสองชัน

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๘
เด็กชายธเนศ สุขทวี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๖๙
เด็กหญิงปรางค์แสน แสนปาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงพรพิมล แสนเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๑
เด็กชายภัทรพล มาดล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๒
เด็กหญิงวรนุช ขานนำคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๓
เด็กหญิงวริศรา ลำเลิศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๔
เด็กชายศตวรรษ ศรีหนองหว้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๕
เด็กชายสุรดิษ เดชหนองหว้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๖
เด็กหญิงมนฤดี ประมังคะตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๗
เด็กชายยศศักดิ

์

ถาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๘
เด็กชายประสิทธิ

์

พาโพนงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๗๙
เด็กหญิงพัชราวีย์ คงพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายพิทยากร คันทัพไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๑
เด็กชายภัทร ภูครองเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๒
เด็กชายราเชนท์ คำหินกอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ มานัด

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ วันโน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ อาจเดช

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๖
เด็กหญิงอินทิพร อุ่มกิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๗
เด็กชายวุฒิภัทร สิริเธียรธัญ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายอนันตชัย คำพรมมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๘๙
เด็กหญิงกิตติมา วรรณทิตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงจิราพร ดีสงคราม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๑
เด็กหญิงปยะธิดา ทองเสฐียร

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๒
เด็กหญิงอพิริสา นามนิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๓
เด็กหญิงอภิสรา เจริญคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๔
เด็กชายเจษฎ่าภรณ์ บุญเรือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๕
เด็กชายพรรณพนัส แสนสุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๖
เด็กชายธนโชติ ศรีขาว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ สุทธิประภา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๘
เด็กชายพงษ์ศภัทร ทับธะมาตร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๔๙๙
เด็กชายทศพล ใต้เฉียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายวรวิทย์ ชินวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ กันยานัด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงจินตนา สาริยา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคลเคหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงกานต์ชนก ทองรอด

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๕
เด็กชายกิติพงษ์ โพธิเงิน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

ณ กาฬสินธุ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายรณภูมิ เตชะเทพวรชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายกฤตกานต์ ทองรอด

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายชนกันต์ งามสนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา โทรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๑
เด็กชายภูมิพงษ์ ราญมีชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๒
เด็กชายเรืองโรจน์ ขาวหนู

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๓
เด็กชายจิรายุ สาระพัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๔
เด็กชายชลชาติ รักนำเทียง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๕
เด็กชายฐิติพงศ์ ฐานิตสรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ พรรษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๗
เด็กชายโยธิน ตรางา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๘
เด็กชายสุรยุทธ จิตตะไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๑๙
เด็กชายมังกร แสนจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงขวัญศิริ จันทร์โน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๑
เด็กหญิงปภาวี ศรีชม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๒
เด็กหญิงมลฤดี แก้วคำแจ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงวาโย ประยงค์หอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ราญมีชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๕
เด็กหญิงจันทัปปภา ดารุนิกร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๖
เด็กหญิงจริยา จรัญวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๗
เด็กชายสรยุทธ จรัญวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๘
เด็กชายพงศกร กำหอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๒๙
เด็กชายพุฒินาท สุวิโรจน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายศิริชัย บุญปก

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๑
เด็กชายทศพร พันชูกลาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ระหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๓
เด็กชายธนากร โพธิจักร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๔
เด็กชายธนากร พวงบุบผา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๕
เด็กหญิงจิรัชญา เจนวิถี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๖
เด็กหญิงสุภาวดี พิรภาค

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๗
เด็กหญิงมินลดา โฮชิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๘
เด็กหญิงวรฎา ทิวาพัฒน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๓๙
เด็กชายสุพจน์ ศรีโยธี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายอนุพงศ์ อัครเสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๑
เด็กชายอนุพัฒน์ อัครเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๒
เด็กชายจิราวัฒน์ ภูจวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ กลางท่าไคร้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๔
เด็กชายธีระวัฒน์ ภูจวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๕
เด็กชายวราวุธ งามหนองอ้อ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๖
เด็กชายภูรินทร์ สิงสุขุม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๗
เด็กชายพีระพัฒน์ ขยันทำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๘
เด็กหญิงฐิตาพร สุทธิประภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๔๙
เด็กหญิงวรฤทัย พันธะมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา อาทิตย์ตัง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๑
เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีราภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๒
เด็กหญิงวาสนา อภัยพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๓
เด็กหญิงอธิชา อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ อุดมศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๕
เด็กหญิงดวงพร แพมทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๖
เด็กหญิงชุลีกรณ์ สุริโย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๗
นางสดสวย ปองทัพไทย

๒๙/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๘

นางสีดา นามสง่า
๒๙/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๕๙
นางทอง เปไสล

๒๓/๐๙/๒๕๐๖

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๐
นางประทุมมา เปไสล

๐๓/๐๕/๒๕๐๘
ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๑
นางทองสุข เกตุคำ

๑๖/๐๖/๒๕๑๑

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๒
นางสมบูรณ์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๑๕

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๓
นางลำพวน หมุนลี

๑๑/๐๔/๒๕๒๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๔
นางประภาพร จันทรา

๑๓/๐๕/๒๕๑๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๕
นางเพียงตา จันทรา

๓๑/๐๗/๒๕๒๑

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๖
นางวงเดือน วรรณพฤกษ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๗

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๗
นางประไพรศรี แบสิว

่

๑๓/๐๗/๒๕๑๒

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๘
เด็กชายจักรินทร์ หลงเสลภูมิ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๖๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายชาติกล้า นามสง่า

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๑
เด็กชายนิธิวัฒน์ บุตมะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๒
เด็กชายวงสธร จันทวงษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๓
เด็กชายศุภชัย สาระพัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ชาติประทุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๕
เด็กชายสันติ อนุมาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๖
เด็กชายอนุชา จงกลาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๗
เด็กชายอิทธิพัฒน์ เทพดนตรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๘
เด็กหญิงชลิตา เสลไสย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๗๙
เด็กชายฐิติพงศ์ ไสยเดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายนภัสกร ไชยครุธ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๑
เด็กชายพงศ์ภัธทร์ สาโยธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ สารศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๓
เด็กชายปริญญา สาโยธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๔
เด็กชายยศกร อนุมาตย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๕
เด็กชายรชฏ สารศิริ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๖
เด็กชายรัฐกร สระสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๗
เด็กชายวรากร บัววัน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๘
เด็กชายศักรินทร์ ชุมณี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๘๙
เด็กชายคณพศ แทนชิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร อุดคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๑
เด็กหญิงรมิตา ดิลกลาภ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๒
เด็กหญิงวิชญาพร จารุกมล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายศุภสัณห์ วรรณภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๔
เด็กหญิงสุชาดา พรมก้านตรง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๕
เด็กหญิงเพชรลดา เกษเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคำนำจันใหญ่

้

วัดจันทร์ศิริมังคลราม
 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๖
เด็กหญิงชลนิภา วรรณภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๗
เด็กหญิงสุนิศา เชาว์ระกำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๘
เด็กชายฐิติพงษ์ ไชยแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๕๙๙
เด็กหญิงวราพร อาทิตย์ตัง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายอภิชาติ วรรณภักดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงอรอนงค์ ปานพริง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงสวรินทร์ มุ่งชมภู

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วัดจันทร์ศิริมังคลราม

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายภัทรพล อินมนตรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๔ เด็กชายเจษฎาบดินทร์
เชือชม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปองปา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงจันมาลา จันทรมหา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงนันทวัน สะเทือนไพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายนันธศักดิ

์

ไกรกัญหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงปณิดา โลหิทัด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงปญญดา ยางศิลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๑
เด็กชายพิเชษฐ์ สุดใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๒
เด็กหญิงอริศา อุตมะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๓
เด็กหญิงอารียา สายนิล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสสุด

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๕
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จันทรมหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๖
เด็กชายวุฒิชัย ชะเอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๗
เด็กชายพรหมมินทร์ ขันธวุธ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๘
เด็กชายภูริภัทร สารเศวตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๑๙
เด็กชายยุทธพิชัย อุตตะมะชะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายวรวุฒิ จันทนาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวคู วัดโพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๑
เด็กชายกิตติพันธ์ ไชยธงรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๒
เด็กหญิงภาวินี นามบุญลือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๓
เด็กหญิงวันวิษา กองลี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๔
เด็กชายจิรทีปต์ นามบุญลือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๕
เด็กชายณัฐพล รินไชย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๖
เด็กชายจักรินทร์ อาทิตย์ตัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๗
เด็กหญิงชลดา ทิวาพัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงชลธิชา พลภะวา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึงตน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงลลิตรา อินมาลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๑
เด็กหญิงสุนันทา บุญเริม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตนนท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี วัดบูรพา  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๓
เด็กชายธีระพัฒน์ สุขเกษม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๔
เด็กหญิงอรทัย ธรรมสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๕
เด็กหญิงชลธิชา พละสุ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๖
เด็กหญิงมายญาดา ฉายวิจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๗
เด็กชายอนุวัต เครือเนตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๘
เด็กชายณัฐพล สารบรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองแสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงแพรพรรณี ปนเปย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๑
เด็กหญิงณัฐนิชา โสนะรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียด วัดศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๒
เด็กชายธีรพงษ์ ทมโยธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร แก่นของ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

วัดสระแก้ว  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๔
เด็กหญิงตีรดา ศรีบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๕
เด็กหญิงพีรดา คำจุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๖
เด็กหญิงสิรินทรา พึงสุข

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๗
เด็กหญิงอัมพร คำอ่อนสา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๘
เด็กหญิงดวงเนตร คำหอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๔๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ผิวอ่อนดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายปกรณ์ เบ้าทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๑
เด็กหญิงปยธิดา รินชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาษรเส

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๓
เด็กชายพงษ์พิษณุ แห้วชิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๔ เด็กชายภัณตระกานต์
แสนสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ไค่นุ่นหลาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงษ์วิลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๗
เด็กชายอนันต์ เพ็งพันธุ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๘
เด็กหญิงสุภาพร เพียแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๕๙
เด็กหญิงเหมย วงสุโท

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วัดหนองขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายราชัน บุตรภักดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๑
เด็กหญิงเกษฎาพร ไหวตรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๒
เด็กชายปรมัฌย์ พรมวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงชลดา มาโยธา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๔
เด็กหญิงอาริษา คำแสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๕
เด็กชายเขตสยาม สมนาเมือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวง วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๖
เด็กชายณรงค์เดช คำทอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๗
เด็กชายวริทธิ

์

มีพันลม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดหนองขุ่น  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๘
เด็กชายกฤษกร สุกไสยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๖๙
เด็กชายปริญญา วาธิโยธา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายปวริศ ศรีศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๑
เด็กหญิงชุดา แย้มสรวล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๒ เด็กหญิงสุพรรณลักษณ์
นามวาส

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๓
เด็กหญิงอภิญญา ดีชอบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๔
เด็กชายกมลชัย สีสาวแห

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๕
เด็กชายภูวดล อ่อนหนองหว้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๖
เด็กหญิงณัฐวดี ใจกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๗
เด็กหญิงนภาพร เพียโคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๘
เด็กหญิงวันนิสา สนโมลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๗๙
เด็กหญิงศศิณา ใจดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายคณาธิป สิงสาวแห

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๑
เด็กชายศักรินทร์ หล้าหัวหนอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๒
เด็กชายกฤษฎา ละอองศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๓
เด็กชายอนุชิต บุญชม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๔
นายธนาคาร ม่วงงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๕
นางสาวจันทราธรณ์ ตาดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๖
นายอนุภัทร ชินบรรเทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๗
นางสาวเกศรินทร์ แย้มสรวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๘
นางสาววิยะดา เพ็ญทองดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๘๙
นางสาวสิริวิมล บุญมัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๐
นางสาวสุตาภัทร ภูสมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วัดดูกอึง

่

ดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๑
เด็กหญิงรัชฎาพร หล้าหัวหนอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๒
เด็กชายกานต์รวี เดชะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๓
เด็กหญิงจุฑามณี สีพะรัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๔
เด็กหญิงชญาพร ภูมิเรศสุนทร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๕
เด็กชายชนชน ไทยจู

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๖
เด็กชายธีรเดช วิเศษวงษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๗
เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

ช้อยชด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงพัชริดา พลดอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๖๙๙
เด็กชายพิทยาภัทร์ บุตรคาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงมัณทนี โพธิหนองฮี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายวิทยา วงค์อามาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงศรัณยา ช้อยชด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายอดิเทพ สุทธิธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิหนองฮี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายลาภวัต แสนสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายวันเฉลิม โพธิโสภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๗
เด็กชายอนุรัตน์ เหล่าอิทธิพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๘ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
จันทร์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงจิรภาดา วิริโยฬาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายชยพล พันพลู

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริรอด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๒
เด็กหญิงนภัสสร สอนลิลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๓
เด็กหญิงปวิชญา เรืองวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๔
เด็กชายอภิชิต ยินดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๕
เด็กชายอัฐภาพ มุงคุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๖
เด็กชายภาณุพัฒน์ บุญบุรา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๗
เด็กชายนิพนธ์ ทับศรีรัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ คำพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๑๙
เด็กชายภราดร สะดำป

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๐
เด็กชายสิทธิโชค เศวตศิลป

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๑
เด็กชายอดิศร เลาะหะนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๒
เด็กหญิงอรทัย ภูเขาใหญ่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๓
เด็กหญิงไพรรินทร์ อินธิพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

รันละนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๕
เด็กหญิงชไมพร พันพลู

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๗
เด็กหญิงดลยา หงษ์ตัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ โภชโน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๒๙
เด็กชายพิบูลย์ สะผาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ฤทธิภักดี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๑
เด็กชายสายธาร บุญบุรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ คงมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงสุนันทา เจริญพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๔
เด็กชายอนุชา โคตสุวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๕
เด็กหญิงเกวลิน หนองหาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๖
เด็กชายเทพมงคล จักธิฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๗
เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ช้อยชด

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๓๙
เด็กชายธีรนัย แสวงผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงนิธิพร แพไธสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๑
เด็กชายพงษธร พิลาชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๒
เด็กชายภัทรพล กมลเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๓
เด็กชายวีรพงษ์ โฉมยงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๔
เด็กชายวีระวัฒน์ ตะบอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๕
เด็กชายวุฒิชัย สุทธิธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๖
เด็กหญิงศรันญา ขัตติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๗
เด็กหญิงศศิวิมล บุญขันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๘
เด็กหญิงสุชาดา ปนทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๔๙
เด็กหญิงสุนิสา โสนนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๑
เด็กหญิงเจษรินทร์ ภูมิฐาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พาภักดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุทธิสนธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

นากอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๕
เด็กชายทิลายุ คำสอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๖
เด็กชายเจนฤทธิ

์

เงินคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๗
เด็กชายเดชาพล บุษบา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๘
เด็กชายบุญนุชัย บุญเต็ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๕๙
เด็กชายพงศ์ดนัย จักษุแจ้ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๐
เด็กชายจีรพัฒน์ ไชยฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๑
เด็กชายชนสรณ์ ชืนใจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๒
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

แก้วเสน่ห์ใน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๓
เด็กชายธีรภัทร โลมาสืบ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๔
เด็กชายนันทศักดิ

์

สระโรดม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๕
เด็กชายผดุงศักดิ

์

อานันทะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๖
เด็กชายพีรพล สาระภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๗
เด็กชายภัทรนัย สามารถกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายยศธนา เวียงสิมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๖๙
เด็กชายศิวัช มูลอำคา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายอนุพร สมบูรณ์พันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๑
เด็กชายอนุสิทธิ

์

สมบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ ยินดีมาก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๓
เด็กชายอรรถกร ศิริบรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๔
เด็กชายเอกพล ซอมแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา จงหาร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๖
เด็กหญิงกมลชนก สามารถกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ขันบุรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๘
เด็กหญิงนัทธิชา ทำบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๗๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ใสยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงปานทิพย์ ศาลาคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๑
เด็กหญิงเมธิดา กะตะสีลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญผาลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมเงิน กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๓
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วกลึงกลม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมเงิน กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๔
เด็กชายชัชติยะ สินธุธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๕
เด็กชายชิดสนุพงษ์ พิรักษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๖
เด็กชายตะวัน คำชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๗
เด็กชายพีรดล พรรณขาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๘
เด็กชายภาณุพงค์ สาระภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๘๙
เด็กชายสันติภาพ สีแพงมล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ หารษาวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๑
เด็กชายอายุษ ญาติวิสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศิรินาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๓
เด็กหญิงจิดาภา มีมานะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๔
เด็กหญิงจิระนันท์ ปุเลทะตัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๕
เด็กหญิงพิชญานิน สาระภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๖
เด็กหญิงสุนันทา พิรักษา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๗
เด็กหญิงสุปณทิตา นินสีลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ญาติวิสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๗๙๙
เด็กชายธนโชติ บุญพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายวิภาส นนท์พาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๑
เด็กชายอรรถสิทธิ สาระโพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายอานนท์ ชาญสมร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงจีระวรรณ ศรีอุดร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงโชติกา ธนาสรรพนันต์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงนันทิญา มะโนรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงปารียา ชิณบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงวรัญญา อยู่โสนะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ์ มาตย์วิเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๐๙
เด็กหญิงสุชัญญา เพิมพร

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วจังหาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๑
เด็กหญิงสุธิดา วิไลลักษณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๒
เด็กชายกานต์ชัย บัวแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๓
เด็กชายชัยนันท์ สุรพินิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๔
เด็กชายชินวัตร มีมานะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่ครบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๖
เด็กชายตะวัน โพนพันนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ กุลกนก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๘
เด็กชายวิทยา วิเศษการ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๑๙
เด็กชายสรายุทธ งาสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๐
เด็กชายสัมฤทธิ

์

คชะภูติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๑
เด็กหญิงชไมพร พันหนองบัว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๒
เด็กหญิงธัญพิมล พระวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๓
เด็กหญิงนนท์นภัส ศรีสารคาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๔
เด็กหญิงปนัดดา วิรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๕
เด็กหญิงปยะนุช นามเดช

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๖
เด็กหญิงวินิตา หมอกมัว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๗
เด็กหญิงวิไลพร ตะริดโน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา ลาภขุนทด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๒๙
เด็กหญิงสุวรรณา แสงสงคราม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๐
นางสาวเกตน์นิภา ขันนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๑
นางสาวทวีพร วารี

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๒
นางสาวพิชชากร วงศ์ศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๓
เด็กหญิงณิชากร วงค์ศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๔
เด็กหญิงเนตรชนก ปราณีตพลกรัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๕
เด็กหญิงปราณปริยา คมจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๖
เด็กหญิงพรชิตา ทาดาจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๗
เด็กหญิงอริยาภรณ์ ศรีทำนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ดีกาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๓๙
เด็กชายปณณวิชญ์ ชิตวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายพีรพงษ์ พิลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๑
เด็กหญิงธัญญาพร ศิริสอน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เคห์ทุ่ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ผงละออง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๔
เด็กชายกัมปนาท ตรีบุญเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๕
เด็กชายชรินธรณ์ บ่อเหม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๖
เด็กชายณัฐภูมิ โลหิตยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๗
เด็กชายธรณินทร์ อาจทวี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๘
เด็กชายนวพล นนทะศิริ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๔๙
เด็กชายนิธิ โหรานิคม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายภูตะวัน ทัดภูธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๑
เด็กชายรพีภัทร โภโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๒
เด็กชายวุฒิไกร มิพล

๓๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

วงศ์สมศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ ประทุมมาตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๕
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ไชยภักดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๖
เด็กหญิงสุมินตรา ศรีศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ อ่อนจำปา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหรา กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๘
เด็กชายณัฐภูมิ สีลาดเลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๕๙
เด็กชายนันทวัฒน์ สืบชมภู

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๐
เด็กชายปรวิทย์ อุทุมพร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๑
เด็กชายปยะ ไชยมีสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๒
เด็กชายวงศธร กุลสีดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๓
เด็กชายวุฒิชัย แก้วเสน่ใน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ บุตรช่วง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๕
เด็กหญิงดวงพร ศิริวัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๖
เด็กหญิงเบ็ญสุดา อาจพงษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี เหมสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๖๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ มหามาตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี สังฆะเวช

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ วริปญโย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๒
เด็กหญิงอัยลดา คุณวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายธีรภัทร ผดุงเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๔
เด็กชายปภังกร เชิดกร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๕
เด็กชายพชร ทิงแสน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๖
เด็กชายโพธิกร มีโวหาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๗
เด็กชายวุฒิพร มุ่งประชาชน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๘
เด็กชายสิทธิโชค ตะริดโน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๗๙
เด็กหญิงชนิดาพร ไชยพาลี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ไชยพาลี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๑
เด็กหญิงปริยฉัตร โพธิบุรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๒
เด็กหญิงปวีณา รอบดูดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๓
เด็กหญิงพรประภา คำชาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๔
เด็กหญิงภัทรธิดา มาตจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๕
เด็กหญิงมนธิรา สนธิรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๖
เด็กหญิงเมย์ระวี ขันบุรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๗
เด็กหญิงรัตติญา วงค์น้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง ทุ่งสว่างสำโรง  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา ประทุมมาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๘๙
เด็กหญิงสุชาวดี บุญยืนนาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์ละคร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๑
เด็กหญิงธิติมา มหาครุฑ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๒
เด็กหญิงกฤษณา ประทุมมาตย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๓
เด็กหญิงยุพาวดี ซือสัตย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๔
เด็กหญิงสุณันทา รูตังติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๕
เด็กหญิงปุญญาพร ลาหัวโทน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๖
เด็กหญิงชมพูนุช ประทุมมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๗
เด็กหญิงรุจิรดา วรณะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๘
เด็กหญิงกานต์ทิตา รู้เจน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๘๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน มีตัวตน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงกฤษณา นุชิตภาพ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงโยษิตา โลเกตุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา ปุรา  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายกุศล อาสาราช ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิงห์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายวงศกร ฝางแก้ว

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายธีระเดช แสงทวี

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายธนสาร วิชัยรัตน์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายคัมภีรภาพ แสงแพง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงณัฐชญา โคตรมิตร

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงศศินา คมกระโทก

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงวรรธิดา แถวสาบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เภาโพนงาม ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๒
เด็กหญิงภารวี สืบสำราญ

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ นามโคตร

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๔
เด็กหญิงชืนนภา

่

แสงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๕
เด็กหญิงณัฐพร สุนทรวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ โพธาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๖
เด็กชายศุภชัย พรคง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ สุขเสมอ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๘
เด็กหญิงวาสนา คตภูธร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๑๙
เด็กหญิงศิริประภา อาระโยธา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงหทัยภัทร ถาวรกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๑
เด็กหญิงรุจิรา นาโควงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๒
เด็กหญิงแสงเทียน ขันแข็ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๓
เด็กชายทวี คำพวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๔
เด็กชายฉัตรมงคล มาตหนองจอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๕
เด็กหญิงจิรประภา อินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จักรพิมพ์

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๗
เด็กหญิงนันทิยา แสนสุด

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๘
เด็กหญิงรัศมี หว่างแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๒๙
เด็กชายเจษฎากร หว่างแสง

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงกัลยาณี แก้วพาชัย ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๑
เด็กชายธีรพงษ์ วรวงค์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๒
เด็กชายจตุรวิทย์ หองษา ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ฝางแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๔
เด็กหญิงรัชนี ไม่หวัน

่

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๕
เด็กหญิงสาวิตรี จักรพิมพ์

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๖
เด็กหญิงพรพิมล ฝางแก้ว

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๗
เด็กหญิงพรนภา แสงประกาย

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สายบุตร

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๓๙
เด็กหญิงศุภิศรา โสภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี รังตาลสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงนำทิพ วาระสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๑
เด็กชายวันชัย นามเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๒
เด็กชายพัชรพล ไกรยนุช

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายธศพิตร วังทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๔
เด็กชายจิรายุทธ นวนสำลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โพชบุญมี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๖
เด็กชายวีระภัทร ทองเกตุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๗
เด็กชายอัฏชฤธิ

์

ศิริสาขา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอกภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๔๙
เด็กหญิงกฤษณา นามกุดเรือ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงจิรนันท์ อินทร์สด

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๑
เด็กหญิงศศิธร พรมศร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๒
เด็กหญิงอารยา ศิลปกษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๓
เด็กหญิงกานต์สินี โลหะกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงมนตรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๕
เด็กหญิงจารุวรรณ บ่อสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๖
เด็กชายชวัลวิทย์ พันชารี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๗
เด็กชายชัยมงคล สุวรรณศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๘
เด็กหญิงญาดา แน่นอุดร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๕๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนะราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงพัชนี วิมลสุข

๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๑
เด็กหญิงวลัยพร วิสูงเร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๒
เด็กหญิงศศินา แน่นอุดร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๓
เด็กหญิงอธิตยา รัตนวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๔
เด็กหญิงอริสรา ปสสาคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา สุภาพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ทิณรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๗
เด็กหญิงดวงเดือน แซ่เต็ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๘
เด็กหญิงบุษราคัม แสงบัวผัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๖๙
เด็กหญิงวฎารัตน์ ตะราษี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตประจำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๑
เด็กชายบุญญกร ชมภูวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๒
เด็กหญิงวาสนา ขอชนะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๓
เด็กชายวิทยา สารีพวง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๔
เด็กหญิงศิริพร มาสมบูรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๕
เด็กชายอานัส ไพบูลย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๖
เด็กหญิงกิตติกา ไกรเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๗
เด็กชายธีระวุฒิ แน่นอุดร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงวนิดา สวัสดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๗๙
เด็กชายอนุรักษ์ แน่นอุดร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงนภัสสร แฝงไพบูลย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๑
เด็กหญิงปราณี แฝงไพบูลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๒
เด็กหญิงฟาสุภาวี เจริญเหล่า

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๓
เด็กหญิงวิไลภรณ์ เวียงอินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๔
เด็กหญิงศศิประภา แน่นอุดร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๕
เด็กชายสิทธิพร คงแสนศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๖
เด็กหญิงอรวี เวียงอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาตนายาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๘
เด็กหญิงศรุตา ชมเชียวชาญ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา ทะรา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายกรเดช สุ่มมาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๑
เด็กชายชนะชัย หารภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๒
เด็กหญิงมลฤดี วงคำแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๓
เด็กหญิงชิดชนก สุทธิประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๔
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุมะณี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๕
เด็กหญิงศิริญาพร อารีเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๖
เด็กหญิงกาลัญุตา ประเสริฐศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๗
เด็กชายชัชวาล ขุราษี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๘
เด็กหญิงณัฐพร ประทุมดวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๕๙๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ หิรัญชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายปรีชา เทิงจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายพงษกร เอกพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงภาดารัตน์ คร้ามไพบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายยุทธการ เลิศลำหวาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงสิริจิตร ศรีขัดเค้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายอัมรินทร์ มันอินทร์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงอินทุอร สุทธิประภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายกฤษฎา นราทร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายณัฐพล ชลเทพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๕๙/๖๐๐๙ เด็กหญิงธิดารัตน์ บาศรี ๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๑๐ เด็กชายยุทธนา มูลคร ๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๑๑ เด็กหญิงลลิตา ค่อมคิรินทร์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๑๒ เด็กหญิงสมหญิง ลานชัย
๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๑๓ เด็กชายสราวุธ เวียงสิมา ๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๕๙/๖๐๑๔ เด็กชายไตรภพ สุวะศรี ๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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