
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๐,๗๘๘ คน ขาดสอบ ๒,๗๘๕ คน คงสอบ ๘,๐๐๓ คน สอบได้ ๕,๘๒๖ คน สอบตก ๒,๑๗๗ คน (๗๒.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นายกฤษฎากรณ์ ทีสระคู

๑๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นายกิตติศักดิ

์

สิทธิสุข
๑๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๓
นายเกรียงไกร ไฉยกุล

๒๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๔
นายเกียรติศักดิ

์

เฮ้าสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๕
นายโกวิทย์ ชมชืน

่

๑๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นายจตุรภัทร พ่วงเพ็ชรสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๗
นายจรัญ หวัดดี

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นายเจิมศักดิ

์

แสงภาจา
๒๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๐๙
นายใจ พุทธเสน

๑๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นายเฉลิมชัย พลขันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๑
นายชนะชล อาจวิชัย

๐๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๒
นายชัชชัย นิตย์ภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๓
นายชัยยุทธ สาวิสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๔
นายเชษฐา สาวิสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๕
นายโชคมีชัย เวียงนนท์

๒๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๖
นายโชคอนันต์ โพธิสูงส่ง

์

๐๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๗
นายณัฐพงศ์ คำสงค์

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๘
นายณัฐพล แซะนาม

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๑๙
นายณัฐพล สุวรรณวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๐
นายณัฐวัฒน์ สาหนองหม้อ

๒๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๑
นายถวิล นนทภา

๑๙/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นายทวี ไชยหาบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นายธงศักดิ

์

อาจวิชัย
๐๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นายธนกร โยธาขันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นายธนวัช แผงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นายธนวัฒน์ เพ็ญจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นายธเนศ ปนตามูล

๒๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นายนพดล ดวงเกตุ

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นายนฤเบทศ์ วรินทรา

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นายนิพล ชอบบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นายบรรชา เนืองศาลา

่

๐๒/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นายบุญนำ โพธิสูงส่ง

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๓
นายปทุมวัน เนตรหาญ

๒๑/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๔
นายประภาส แหลมฉลาด

๐๒/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๕
นายปรีชา สุขสะอาด

๐๓/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๖
นายปรีชา ตาพล

๑๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๗
นายปวเรศ มะลิมาตย์

๐๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๘
นายปญจทรัพย์ คณโฑเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๓๙
นายปสนัย กิตติสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๐
นายปยะ ราษฎรดี

๑๖/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๑
นายปยะพงษ์ ฉลาดดี

๑๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นายพงษ์ศักดิ

์

สิทธิการ
๑๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นายพลกฤษณ์ เลาราช

๐๘/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นายพันธ์ลภ ช้างเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นายพิทักษ์ ยุทธสนอง

๐๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นายพิสิฐ ผาสวาสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นายพูนศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นายไพรัตน์ แตงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นายภานุเดช กัญญพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๐
นายภานุวัฒน์ ซองคำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๑
นายภูธร ศรีวรรณะ

๐๔/๐๑/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๒
นายมานิตย์ ลือฉาย

๑๖/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๓
นายมาโนทย์ สมานมิตร์

๒๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๔
นายยอดชาย เดชเหลา

๑๔/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๕
นายรณชัย วิทยเวทย์

๒๗/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นายรวิน พันธะไชย

๑๘/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นายระวีกิจ คำสมศรี

๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๘
นายรุ่ง พรมจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๕๙
นายรุ่งรัตน์ เพ็ชร์รุ่ง

๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๐
นายเรืองโรจน์

อภิศิกาญจนพงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๑
นายลำพูล ศรีละคร

๐๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๒
นายวรชาติ ประสาร

๒๔/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๓
นายวรวุฒิ พามนตรี

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๔
นายวันชัย มาลาสาย

๒๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๕
นายวิกาล คำผุย

๒๖/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นายวิชัย พินิจการ

๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นายวีระยุทธ ไสยาศรี

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นายวุฒิชัย โทศรี

๐๑/๐๔/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นายศรายุทธ สีมามาตย์

๐๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๐
นายศรีพละ ศรีกำพละ

๐๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๑
นายศิริพงษ์ แสนราษฎร์

๐๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๒
นายสกรรจ์ เชือแดง

้

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๓
นายสมพงษ์ บังสิงห์

๐๗/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๔
นายสามารถ ทองภู

๑๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๕
นายสุธี อำพรทิพย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นายสุพจน์ จุลเหลา

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นายสุรพล วินทะไชย

๓๐/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๘
นายสุรศักดิ

์

วงศ์ศรีแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๗๙
นายสุวรรณ ขันธิรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๐
นายสุวรรณ เฉลยพจน์

๑๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๑
นายสุวิทย์ ปวัณเณย์

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๒
นายอนุชิต แก้วยอด

๒๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๓
นายอภิสิทธิ

์

มาเดช
๐๗/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๔
นายอรรถวุฒิ ขุราษี

๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๕
นายอาทิตย์ พิลาวุฒิ

๑๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นายอำพร สาลำ

๒๖/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวกรกนก หินซุย

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวกิตติยา ภูมิเลิศ

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวคูณ แก้วกล้า

๐๖/๐๗/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวจารุวรรณ ปริสุทธิกุล

๑๐/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวจิราภรณ์ อารีเอือ

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวจุฑาลักษณ์ ดะใน

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวดวงแก้ว โยธาขันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวทองใบ แสงแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวทัศนียา ภูมิเขตร์

๐๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวนำฝน แสนชุปา

๐๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวนิตยา ทวินันท์

๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวปนัดดา พงษ์ชวาล

๐๙/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวประครอง ตาลเอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวพัชรี ปทมแก่นทราย

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวไพรินทร์ ประเสริฐสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวมยุลี จงแจ่มฟา

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวมาราตรี ว่องศรี

๑๔/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวมุกดา ปราบภัย

๑๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวยุพิน ภู่แย้ม

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวรชา ชุนไธสง

๒๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวรักษ์ดวง เข็มสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๘
นางสาวรัชนีภรณ์ เสกสรร

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวรัตนพร วงศ์อนุ

๑๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวรุ่งนภา ไชยหงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาววรรณวิภา ประเสริฐผล

๑๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาววรารักษ์ บวรโมทย์

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวศริญญา ชาชิโย

๑๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวศศิธร สีลาด

๐๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวสินจัย หวายฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวสุจีรา จำปาชัย

๑๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นางสาวสุภาพร ฝากาบล

๒๗/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท

๐๕/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นางสาวหนูแดง ภานุศรี

๑๕/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวอำนวย ปราบมนตรี

๐๓/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงพฤกษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายพงศธร เต่าทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายอติชาติ สร้อยเสนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงประภาพร วิสุงเร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงพรทิวา เวียงอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงสิราวรรณ วงค์คำจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงสุเมษา พันเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายณัฐภณ วริสวโรดม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายธนัญชัย วิเศษวิสัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายนภดล ธานีวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายปยพงษ์ ถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายภูตะวัน ชินภูเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายวายุ แหลมฉลาด

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พรดอนก่อ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายศิรภัทร คำเตชะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

คุ้มโนนชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายอภิวิทชญ์ วิเศษดอนหวาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอมรเทพ พิมพา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายอรรถพงษ์ นาคศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงชริญญา ปานเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงชุติมา แก้วสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนพรหมรินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงนงลักษณ์ มะละสาร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงบชกร ไชยเสือ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรทิพย์ สังโสมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา วาทีหวาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงพีรดา จันทรประทักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงรจรินทร์ สุรพินิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงวริศรา กุลศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงวิภาดา สุคนธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุนิสา อารีสนัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงอรอุมา รัตน์เพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายณัฐศาร์ท กำมันตะคุณ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนาคาร แสนดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายภูมินทร์ สรสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายวรากร แก้วกระจ่าง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเบญจมาศ วงสุเพ็ง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงวรรณธิดา การิสุข

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา ฮ้อยบุญศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุ่มมาตย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงอภิตา แน่นอุดร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี

๐๒/๑๒/๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์

๐๖/๐๕/๒๕๓๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นายผดุงศักดิ

์

กิงมาลา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงปรีชญา สมอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพรชิตา สุ่มมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายสหรัฐ ภูกิงดาว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงพัชรี การะคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงธัญพร ชูมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายภาสกร น้อยพึง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายกฤษฎา สายวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายภาณุพงษ์ ชาวสวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงณัฐนิช วิเชียรศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายอัษฎาพร นนทยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แฝงสะโด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงวิชุดา ม่วงเกิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายวรท แน่นอุดร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายธนวัฒน์ มุขสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๗๙ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ไชยฮะนิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรรณิภา เกตุมาตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุภัสสร จตุเทน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงศริณญา จุฑางกูร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงศุภิสรา พรมศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงณิชาภัทร คลังสำโรง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชัฎฎาภรณ์ สร้อยจิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงภัสสร อาจปรุ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายสุรเดช กางถิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายอนันต์ หาญนาดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงสิริยากร สุวรรณศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิทิพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุมาลิธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงโญศิญา ธงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงภัทรพร เพชรภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายพุทธพันธุ์ สุครีพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงวิศิษฏ์สิริ จันจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสนศรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา ทาแพงน้อย

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงฐิรกานดา ถาพินนา

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงจิราพร ไชยฮะนิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงฐิติมา ประทุมทอง

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงนิภาพร รูปคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายอาศิระ ใจดี

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ยุบลชิต

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๔
นายปฏิภาณ สุภักดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๕
นางสาวสุกัญญา การช่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๖
นางสาวสุวนันท์ วันจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๗
นางสาวชัญญานุช อินโทโล่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาวสิรินภา สิงห์มาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๐๙
นายศุภวัฒน์ มะลัยแสน

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๐
นางสาวกัญญาวัตน์ พูลจรัส

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๑
นางสาวณิชนันทน์ คำวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๒
นายชานน ไชยวงศา

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๓
นายสหัสวรรษ เสาะสมบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวมาริษา พรหมชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นายภัทรดนัย ชิณหงส์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวณัฐกฤตา แสนนาใต้

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวจันจิรา รัตนตรัยวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นายภิเษก กัวสิทธิ

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวทิพรัตน์ ทะคะลิง

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นายพงศธร เมาะราษี

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นายนราธิป สารวาท

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นายฐาปกรณ์ วิชาแหลม

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นายพลปกรณ์ แก้วอุดม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวมรกต ฤทธิแผลง

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นายบริพัตร เกลียงไธสง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๖
นางสาวศีรประภา แสนโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๗
นายภากร สาเกตุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๘
นายภูวนาถ ประเสริฐสรร

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๒๙
นายทักษิณ มาตหงสา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวพัชราภา ศรีโยธี

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวอารีรัตน์ จันทะคัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาววงเพรช จันทะแสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๓
นายภาสวิสส์ ทาสระคู

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวปยากร วงค์นำคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพยชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาวณัฐกาญจน์ ปองไป

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๗
นายฐปณพงศ์ ทองมี

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๘
นายณัฐพัชร์ มงคลบูรณะศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๓๙
นางสาวอภิญฏา จิตเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาวกันยาพร วงสะอาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๑
นางสาวภัทจิรา กันทิยะวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๒
นายกฤตนัย แก้วขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาววิสสุตา อุ่นมาลย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๔
นางสาวกัญญาณัฐ กิงไธสง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวกาญดาวศรี สวัสดิพาณิชย์

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวนรินทร์ทิพย์ พันธ์หนองบัว

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๗
นางสาวธนัญญา ชมเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๘
นางสาวนัดดาภรณ์ ภูมิเขต

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๔๙
นางสาวภักจิรา ศรีพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๐
นางสาวสุธิดา แสนมนตรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๑
นางสาวจตุรพร อ่อนคูณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงกันติชา เหล่าศักดิชัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงเพียงขวัญ ศรียงยศ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงริญชิดา กมลแสน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภัทรภูมิ ทักษิณพิลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทสมบัติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายพงศธร ดอนประสิม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงขวัญข้าว อนันตภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ จิวภูเขาลาด

๋

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พันนารี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปะภาดา ตาลเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ร่วมฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงมุทิตา วิเศษโวหาร

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงวรัญญา พลเยียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงวาทิณี อินนอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงอลิสา ผลาชิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอุมากร โจทย์รัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๘
นายอภิสิทธิ

์

คลีเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๖๙
นางสาวเกศรา กรไชยา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายปพน ปตตายะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายวงค์พัทธ์ คำหอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนเถือน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอานนท์ มีล้อม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงกาญจนา ศิริโส

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทีนำคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปานโต

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ใยไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงญาณภัทร ธนกัญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงณัฐวดี กุสุมาลย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงนงนภัส โมกศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงบุณยกร เล็งเบา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงปริฉัตร ทองเฟอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพัชรรินทร์ อินเอ้ย

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุทธิประภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงรัชรินทร์ ค้อชากุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงวรรณา ปญญานาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวันวิสา บุญยัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงวัศยา มุ่งหมาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เวชวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุนิสา ศรีบูกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ราญมีชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรมวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอาริสา บุตรพรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายขวัญชัย ตาลสร้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายวิทยา ชานาเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญสูงเพชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีบุษย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม บูรพาภิราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงบุณรดา ผึงนอก

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงจิตนา สอนศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงจิตรดา จักร์นารายณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๑ เด็กหญิงแพรวพรรณ ประเทียง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายวีริศ อันทะสิม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๓ เด็กหญิงประกายเพชร
เทพคูบอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวริศรา บุญสงค์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงปญญา พลับรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี สิงห์นันท์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา แสนรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพิมพิการ์ พิมวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปาราวาตี ชำนาญคง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายพงศกร พรรณขาม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

พลสง่า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายภูมิณวพัฒน์ ฉันวิจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายกรวินท์ ไชยโคตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชิงไธสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายปญญา ทาสิมมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายปยะวัฒน์ จัทร์บุญเรือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายศุภศวิชญ คำภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงการเกษ อุมะวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงนันธิยา รสชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงดารภา เอกวงษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุมาริธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายพฤหัส นันทากาศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

กรีเวียน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนพัชสรณ์ ตรีกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงเกวลิน ผ่องบัวเผือน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายกันตภณ สร้อยอุดม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายปญญาพล พรมโสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวรสาร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มัทธิพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงเกวลิน ดิลกสุนทร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยนนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงนิธิพร เถือนศรี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชมจุมจัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงสุนิดา แปะพานิชย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกฤษฎา รัตนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจิดาภา นีละพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงนนทกานต์ โมกขรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงเวธินี วิลาจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๓๙
นายวันเฉลิม แน่นอุดร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สุดประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงธนพร ขิมทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นายอภิวัฒน์ เกติยะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นางสาวอภิญญา กันยารัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นายเทิดทูน วังชมภู

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวอาทิตยา ศิริบรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นายคมเพชร พลสง่า

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวณรัตน์ดา เปงสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวปพัชชา ไกรแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นางสาวศศิกานต์ วัฒนวิเศษ

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นายพงศธร ยุวรรณะบุญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นายพีทยา มาลาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวกัลยา กันตรง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นางสาวกฤตยาณี บุณยเพ็ญ

๑๘/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวจิราพรรณ รัตนภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นางพัฒติยา อังคุนะ

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวมณฑิรา รุ่งวิสัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นางรัชชาพร ไชยคิรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาววันวิสาข์ เกตุมาตย์

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นางศิราณี หาริตะวัน

๑๕/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๐
นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรี

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๑
นางสาวสุขุมาภรณ์ วัฒนวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๒
นางสุนีรัตน์ ภาระพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาวสุภัค สุรเกียรติสมบัติ

๒๓/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง วัดสระทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายศรัณยู ต้องโพนทอง

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายสุระศักดิ

์

เกษมสุข
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายปณณธร โภคาเทพ

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฐณิกา พรมภาพ

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงรัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงอทิตยา พลจังหรีด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายชิณวัตร ธรรมขันธ์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายชัชวาลย์ หาทรัพย์

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงณัฏฐิชา บุญเจียง

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงวรัสนันทร์ ฤกษ์บุญศรี

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงปณัฏฎา นำทิพย์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงกณวรรธ แก้วเขียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงจารุมน ลำเภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงดารินทร์ มิตรจังหรีด

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายถนัดกิจ สาระศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายธีระวิทย์ น้อยเมล์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๐ เด็กหญิงปรัชญษภรณ์
วิรงค์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงปาริฉัตร กระแสจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายพีระภัทร ศรีละบุตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงภักภิรมย์ สมเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ฝงกุด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายระพีภัทร เงางาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรินทร กุลลิมรัตน์ชัย

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงศรันย์พร พัชรินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะวงษา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงกอบกานต์ บุตรสอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจิติมนต์ โกรธกล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็งแข

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพรหมพิริยะ ไทยอ่อน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายพลพล เพิงพา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงวาทิมา เดโชชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุภกิณห์ การะดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอภิชาติ พุทธมอญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงอมรา มิทลานนท์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายจิรภัทร วรรณโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายธราเทพ สุนันตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ บุตรมาลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายพีระพงษ์ ฆ้องทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงมุธิดา ศิณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา นาถมทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอัจฉรา จันทะโยธา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ศักขี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๖
นายธนวัฒน์ จันทะโยธา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๗
นายปฎิภาณ คิมหันต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมนัสชนก คิมหันต์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงลุน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๐
นายสหพันธ์ จันทะล่าม

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๑
นายธงชัย พุทธมอญ

๐๑/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายพสิษฐ์ สุกปรัง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงณิชากร กลินจันทร์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอลิสา เจนดง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายนิติพล ทองอ้ม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภาคิน บูรณะกิติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๗
นายปรีฃา ทบลง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นางสาวศิริวรรณ ศรีทานันท์

๒๖/๐๓/๒๕๓๙
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นางจินลัดดา จิตรมานะ

๐๑/๐๙/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๐
นางสาวญาณิศา จันโทภาส

๑๒/๐๖/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นายประวิทย์ ปุรณะ

๑๒/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๒
ว่าทีร้อยตรีปาริชาติ

่

ประมาระกา
๑๐/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นางภัทราภรณ์ รัตน์พันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นายวิศิษฏ์ กิงโสดา

่

๐๒/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

วัดขอนแก่นเหนือ  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สุยโพธิน้อย

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอรรถกร ทาดาจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายชาญชัย นามไพร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนพพร บุตรพรม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายจีระพงษ์ วงค์อามาตย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายวัฒนา สารจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายพิทักษ์ เพชรแสน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายจิรพงษ์ ละอองเอก

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย วิชัยศร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายเวียงชัย เพชรแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงประภาศิริ อาจพงษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงระพิญญา วรรณโน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงจิราวรรณ วันทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุรัตนาวี อินตาถึง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวรรณภา เพชรแสน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงเยาวเรศ กิจบรรเทา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอริสา เพชรแสน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงศศิกานต์ นามไพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงสราลี สารจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชรารัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงผาติรัตน์ คันธะเนตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายจักรพันธ์ กัณหาจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายฉัตรชัย สีลาดเลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา สารจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายสุรเดช ด้วงทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุประ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงปฏิพร ศรีนาแพง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงเมธาวี แสงโชติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายพลภัทร เพียรชะนะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอารียา วงศ์อามาตย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายดุสิต สว่างไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเพชรกล้า เหล่าพิมพ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายวรวุฒิ ทาริม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส วัดธรรมจารีนิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธีรพงศ์ มาตขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายภูริทัศน์ อุปลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายอดิเทพ ศิริเวช

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ วินทะไชย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายพลพรรค แสนบุญมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์ศิริ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายเรวัตร แสงมุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายจิราวัฒน์ จันทัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนกฤต รัตนตรัยวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายณัฐภูมิ ฉวีนวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงนันธิญา ชิลประมวล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงมณธิชา อัครบาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงอัยรดา บุญเทียม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายธีระวุฒิ พักษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุทร

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุนิษา พิมภู

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงบุษกร บุณาเวทร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายชนินทร อุปนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายวิทวัส ศิริเวช

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายรัฐพล ขัตฤกษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายเกษฎา บุญเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงเกวลิน พลเทียร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๑๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ พรมมหาชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายพีรภัทร เสนสวนจิก

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนมนตรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายศรัณย์ กำเนิดขอนแก่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสโรชา แสงสุระ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงภาวิดา จันทะนงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกรวรรณ พลเทียร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกิรณา นนท์วิชชากรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ จันพลแสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายจักรินทร์ อังคุณะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายพงศธร ศิริเวช

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายสหรัฐ แสงสุระ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายณรงค์กร พานิชเทพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายสุริยา อุ่นวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงลดาพร ขวัญงอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฐริกา โคตะขุน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงจุรารัตน์ สังฆมณี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงภัสมน ศรีระษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุภาวินีย์ มูลเสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายศรชัย ออมแสน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พาลเหนือ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ วัดโกลิยการาม  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายจิรายุ อ้นจันหอม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายกวีทรัพย์ สีหามาตย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายกัมปนาท ติบเอ้ย

๊

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงชิยารัตน์ หนองพล

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงปริมพักตร สมเพ็ช

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงศิวาพร สอนจันดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยทิพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปาริตา กุรัง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงชลธิชา นาพยัพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงเพชรดา ทายัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ุบุญสงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงพิมชนก ปนสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ มาตย์วิเศษ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายธราเทพ น้าวแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๑๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายเชษฐา สายันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐภัทร จันทัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงภาวินี ศิริเวช

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปริยากร สงฆะมัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงภัทรสุดา เฉิดฉาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงวาสนา กุรัง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงรติยา อยู่ญาติมาก

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอิศราพร ภูศิริฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงเมยาวี ศรีคำภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงภัทรวดี เห็มวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฎฐนิชา ซับมัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงศริญญา โกศินานนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอุมาพร วรนาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา สุนนนาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงจุนมณี สุนนนาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายต้นบุญ หล่าเพีย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอินธิชา ด่านวันดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดแจ่มอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกนกพิชญ์ แสงนุช

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริไสว

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงจีรนันท์ พันทะนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายกิตติพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธีรวุฒิ โคตรักษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงธัญวรรณ ตะธุง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงวณิชญา ปาสาเนย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุภาวดี สุขหนองโปง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงศิริกานดา ละครลำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแวงวิทยา วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงธาดารัตน์ ชาชิโย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยูง วัดบ้านฝาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายพงษ์ภัทร แก้วสวรรค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทศพร เมาะราษี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สุวาภักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายศุภชัย ศรีอีนทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนรัง วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๖
นางสาวชนกนันท์ กุลสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวดวงกมล นราทร

๐๙/๐๙/๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๘
นายกิตติศักดิ

์

สุขกำเนิด
๓๐/๐๕/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๔๙
นายสมหวัง สุตะคาน

๒๕/๐๑/๒๕๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บ้านอ้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอรดา ลครศรี

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปายาง ปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยนำอ้อม ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปายาง ปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงจตุรพร จ่าอ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง ปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพรรณภา มาหาญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน

่

ปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกฤติยา คำนิล

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงกิติยา แสนกล้า

๒๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงจุติมาพร มงคลการ

๑๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงชลมาค สีวังลาด

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงดวงกมล แสนวา

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงทสมา บุญปก ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงธัญลดา ช่างถม ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพิทยา ภูมิเฟอย

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายมงคล โคตุราช

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หมอรัตน์

๓๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจุรีภรณ์ ทองคำ ๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายฐิติพันธุ์ แก้วมุกดา

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงศิริพันธ์ แสงจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุภาพร ใต้เขา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ดีสมบัติ ๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายเจษฎา นาแซง

๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวดวงดาว ฉิมป

๑๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาวสาวิตรี โสนางรอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาวณัชณา มหาวงค์

๒๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นายปฐพล จันทร์รัก

๒๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นายอธิราช ชมสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

ธาตุ  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอนาวิน เกณสระคู

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธีรภัทร ยศกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงจิดาภา ไชยมาตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงศศินภา ดำนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกนกพร เจริญราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกมลพร กระจ่างสุต

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ ชูศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายฉัตรมงคล กองพิธี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ ญาตินิยม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายฐิติวัลค์ อาจสุโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐภูมิ มังศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนพัฒน์ สายประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธนาธิป สีสนิท

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธราทร ทองเหลือ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายนครินทร์ ศรีสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงบุษยามาศ ไชยสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายปกาศิต ศิริสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพงศกร เวียงภักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพิมพาศิริ อ่างสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวรากร ไกรษร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงศศิชา ยามโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายศักรินทร์ ทวีนันท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายศุคลวัฒน์ กรวยดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงศุภาสิริ ชัยเวท

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงษุฌาดา คำแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายสหชาติ วิเศษพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสิริรัตยา ศุภรังสรรค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสิริวิมล พาละพล

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีละคร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่างแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุนิสา อุปชิต

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา มาตศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอนุชา หาพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วมะลัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายอภิชัย ญาตินิยม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๐ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ไชยราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ กลางราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายเชษฐา ดีนาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายชัยวัฒน์ สาคร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายวิษณุกร เมืองราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธีรดา อันชำนาญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกาญจนา ปญญาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริชมภู

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงนภวรรณ ชาวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายพีระเดช หงษ์สอ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายณัฐพล ปุรินันท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนากร ภูมิกระจ่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ จ่าราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายวัชรพล รัตนดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายกฤษดา พิรุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุดาภัทร แสนอุ่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงทวินันท์ พรมสุทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงชนม์นิภา กลางราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ใจภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงไผ่ทอง อินธยศ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงชลดา ผาตีบ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงจิตลดา กิจเสนาะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงรวิพร จันทะคัต

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายปริญญา ดำดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงคนึงนิจ จงโปร่งกลาง ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ขอวรกลาง

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเลิศ

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๓๙
นายเกศนรินทร์ คงประเวศ

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาววรัญญา ทองแสง

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวอาทิตยา ทศตา

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวโสภิดา จันทองไสย

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๓
นางสาวศศิธร ศรีหาวงษ์

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๔
นางสาวชญานิศ ทิพย์แสง

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายกิตติชัย แสงคุณ

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายราเมศร์ ปตชีตะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงมะลิสา คำยางจ้อง ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุพาพร ทรงพุทธ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงชลธิชา สมเภท ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ สมพงษ์ผึง

้

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวนิดา ชนะหาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงชลลดา บัวคลี

่

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงศรัญญา ยุบลศรี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงชไมภรณ์ เชิดชู

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แสนมาตย์

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงชลธิชา สีโยธา

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนันธกร ตรางา

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงปนัดดา พบวันดี

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงปยะรัตน์ ชุมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพีระพล พลทะอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา พิมพ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงวิจิตรา ผิวดำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงศิริกัลยา พันธ์ลออ

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์สุวรรณ

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา สายสอน

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๖
นายอติพงศ์ เจริญ

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๗
นายอัมรินทร์ ลิไสย์

๑๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๘
นางสาวศุจิกา ไชยมาตย์

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ไตรตรึงษ์  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

จารย์คุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายจักรรินทร์ พิมพ์สินธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายชาติกล้า หล่มวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายฐาปนพงศ์ บุญเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายณัฏากร สามารถ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายนัฐพงษ์ หงโสดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายนุชากร ศรีพรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายอัษฏา กงแหลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงทิฆัมพร เหง้าคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงปาริฉัตร คำลือ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สีหา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๑ เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ ชาติงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงบุญธิชา น้อยเขียว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สงัด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายมินทร์ธาดา ศรีอาลัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงณัฏชา บุตรา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา สู่สุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงครังน้อย

่

วัดบ้านดงครังน้อย

่

 

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายธนพัฒน์ สมอนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๘ เด็กชายกรเอกอมรินทร์
เหมัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงชินพร คำสอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายชาญวิทย์ คงเสนา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสันติภูมิ มะณีสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัฐธิชา กุลวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ เสริมทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศดานันท์ คงแสงทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงสิรินยา ศักดิคำดวง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายนิธิชัย ทวีนันท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายดนัย อ่อนศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายเดชอุดม เฉนียง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายพุทธชาติ พนมเขต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายรดิศ พรมสุทธิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายสนธยา ศิริรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายสัญญา นาโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายอาธร งามทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สารางคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงแจ่มนภา ปททุมมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี ไชยวัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพักตรพิไล อุดมคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงวนิดา ประชากลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา จารย์คุณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายวัชรชัย บูรณ์เจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธวัชชัย จารย์คุณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายศักรินทร์ ทัพยูง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัฐริกา บุญภิโย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุธิดา วดาพงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ดวงมะลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายชานน มูลตรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ วัดสว่างทุ่งรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสมเกียรติ ผุยสี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายทินกร เจือจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายสืบสุกล แสนโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายอานนท์ ทรงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายพีรภัทร เสริมวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายกิตติวัฒน์ สุดไชยเรศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

ทีงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

จันทร์แพง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายธวัชชัย ธัมมาตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ จีนกระจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๗ เด็กหญิงจุฑามณีรัตน์ สีเวียง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนัทธมน ชัยวัน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงพจมาน เสริมวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงไข่มุกด์ ศรีวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงดารารัตน์ คงสุดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงณัฐชา จันแพง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงสุจิตรา บุญสงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายเพชรรัตน์ โพนแท่นทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกุญชร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ ยศหนองทุ่ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงลักษณารีย์ วิจารย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายจอมพล เยาะเย้ย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายอภิชาต คร้ามทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายธรรมนูญ มากเหลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายฟาธันวา มากเหลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายอนุสรณ์ ขดโข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายภูริพัฒน์ คงสุดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายสิทธิโชค สมานมิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธันวา ปานา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสีหราช รัตนวัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงลลิตา วงทิพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงช่อลัดดา พืนสอาด

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงอภิระดี สุขแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ชะเทียนรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงเก็จมณี มีพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงชลธิชา เสริมวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายกระศูนย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัชญาพร สีนวลจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสริมวิเศษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายธนา ปญญาโน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีสอน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายทวีทรัพย์ ไชยนาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุนันทา พิศวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสันติ อู๋ใหญ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายพีรเดช รุ่งเรือง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายชาคริต เสริมวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพิทักษ์ สุวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายอภิวิชย์ เอียมผิว

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายพูนพล เยาะเย้ย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุนิตรา ผุยสี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนฤมล ไชยจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงสาวิตรี มากเหลือ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์โท

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงขวัญกมล มัตรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายศราวุฒิ สมรูป

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสริมวิเศษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุนันทา งามพับพา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแท่น วัดสุทธิวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายกิตติพงษ์ วรวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายเขมทัต เอนกดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายทวีโชค เปรียงพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายเนติพงษ์ ปรีดา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายปกธงไทย ทวีทรัพย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายพายุเดช โกดหอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสันติภาพ ลบศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายอัมรินทร์ หนูเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๒ เด็กหญิงประกายดาว สุขดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวริสรา เพิมทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงภัทรกัญย์ อานไมล์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายมัชฌุปกรณ์ วงคล่อง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพีรภัทร บุญล้อม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายยุทธนา อินทปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายวิรุต เพิมทอง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายศุภชัย จิตเพ็ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญครอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงเกษมณี คงสุดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุมิตรา บุตรโสภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงอัมพร ไชยเสนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงจิราวรรณ อานไมล์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายมานพ เสาร์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงปราวิณี พันตาแสง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงศิริณญา พัชรานุ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๘
นางสาวภควดี จันแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสี วัดแสนสี  

รอ ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงศิริวรรณ คงแสนคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ ดวงสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทัน บูรพาราม  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายชัยพล อดทน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงวรางคนาง นราธร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงศิริวิมล เดชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงปยะพร ศรีนวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ภูสนาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงอริสา เมืองโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บำเรอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอดิสร ชาวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายประกาศิต ลาดศิลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงโยษิตา พรมทัต

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงลดา เสนาเพ็ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงเหมือนวาด ยินดีทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงลินภา ทองเทพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงนิภาวดี สีแก่นจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงช่อเอือง

้

แก้วดวงดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงวรารัตน์ นาชัยเรียง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายอนุชา วรรณโสภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายประสพโชค ก้านจักร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสะอาด โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายภัทรพล ภาระบาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุนิลตา โต่นวุธ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๑
นางนิสานาถ โกฎแสง

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายประสบโชค อุ่นอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสิรินาถ มูลเพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอรอนงค์ สอนโยหา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๕
นางสาวชืนนภา

่

นุชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๖
นายเกรียงไกร ทำขุรู

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๗
นางสาวจิราภรณ์ แก้ววังวรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวพรทิพย์ แก้วอุทัศน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โพนสะอาด  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอารียา ปรินแคน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายปรเมศวร์ ปานนวม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายเอกรินทร์ ปรินแคน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอโรชา แพนศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังข์ทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๓
นางสาววนภรณ์ ภูปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๔
นางสาวอมิตรา ปาลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๕
นางสาวอารีรัตน์ ปุยฝาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายกิตติพิชญ์ บุญส่ง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปลืมใจ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา เมืองเหนือ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปญธิตา จันแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงดารณี ช่างถม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงพัชราพร ปรินแคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงชลิตา เสาร์ศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายพงศ์พญา หล้าเนตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายธนกฤษ ลุยตัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายวรวุฒิ หาญโยธา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายจักรพันธ์ น้อยบาท

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายตะวัน จันที

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอภินันท์ สุโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายวงศ์พัทธ จันทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายเดชฤทธิ

์

นามัง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา บุตตะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพรชิตา ศรีซ่ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงจิรประภา พลอยสมบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงนิตยา ธรรมสนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงนราวัลย์ ชัยมุงคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปรางใส เผยสิริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงศิรินรัตน์ ช่างศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อุ่มเม่า  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอุฑาพร นิวาสสิริพงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายเชษฐสิทธิ

์

ศรีสมบูรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวิริยชัย ประนิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวีรวัชร ไข่แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายธรรมศาสตร์ มงคลดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๕ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายปรัชญา ตรีกา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงฑิตยา ไขลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ทรัพย์คำจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ จันแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงชลธาร จันทรมหา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงชลธิชา พุทธชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงพิลาสินี บุญชู

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงลัดดาพร บุตรวิเศษ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอธิติยา สระแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แกล้วกล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายปริวัฒร์ จันแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพัฒน์ยศ ขนเปยม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโนวาทธำรง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๗
นางสาวปณฑิตา อินทร์ไทร ๕/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๘
นายกฤษณะ แสงงาม

๑๒/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๗๙
นางสาวปภาวดี เมืองศรี

๑๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๐
นางสาวรวิวรรณ สุขแจ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๑
นายภูมิพัฒน์ กุลวงษ์ ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๒ นางสาวประภาพรรณ
อ่อนแสน

๒๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๓
นายธนา นามวิริต

๒๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๔
นางสาวอารียา กำหลง

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายกิตติพงษ์ สระนำอ้อม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ กองแก้ว

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายวรินธร สมภาร

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายวิทวัฒน์ กุลวงศ์

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงนิยดา เอกเลิศ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายเกิดพล ดวงเฉลิม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำพร
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายภูธเนศ โคตรวงค์

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายสุรกานต์ ชาติมูลตรี

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาติมนตรี
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงวรรณนิษา บุญโสภา

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายฤทธิไกร พงษ์โสภา

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงกัลยา แก่นจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ไชยหนองแปน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณัฐชลิดา ทวินันท์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน นาคสะอาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวันริสา สังฆะพันธ์

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงศุพาวรรณ ระวะศรี

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี พรมวงค์

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายณัฐพล ผิวหนองอ่าง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพงศธร พันธุ์ยุลา ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายวันพิชิต ขันโพธิน้อย

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายศรัณตา บุตรวิเศษ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ พายุหะ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงแคทรียา หาญลือ

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ วงศ์คำจันทร์

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงปยวรรณ สุทธิสุวรรณ

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายปฏิพันธ์ โยธานัน ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมิภักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงเกษรา สีฮาด

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา มณีแสง

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ รูปชาติ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเจษฏา นามหาทิพย์

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายตะวัน สุกใส

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายปฏิวัต หาญศรี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายภัทรพล เหลาเกิมหุ่ง

้

๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายยศพล โคตรจันทร์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงกฤษนงค์ จันทร์หลวง

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ จันทรโสตร์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปริชาติ จันทร์หอม

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา ไชยงาม

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงศศิประภา นาหา ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสุธิพงษ์ รสหอม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายเจษฏาภรณ์ สุขพิทักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวิรุฬห์ มาตรเสนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ยินดีรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงศิรินทรา ศิลธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงพรรพษา สุขสนิท

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงชมภูนิช ภูเวียง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมลิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายชัยวัฒน์ แพงเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายนรินทร รัตน์นอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ ศรีวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุทธิภัทร พิมพ์ตะคลอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวรัญญา ฉิมงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวิชชาบูรณ์ มณฑล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายบัลลังค์ มะเสนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายธนพล ศูนย์ดำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายนริน ศรีวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพิสิษฐ์ ขุมคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายสหชาย อึงชืน

่ ่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายอนุชา แสงคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายชิษณุชา ศูนย์ดำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายนิคพล สุขแสง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายเมธี สันติวิมลรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายมารุต นามลัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงภาวินี เอ็นดู

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงอภัสรา กำหลง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายภัควัตร ทวีวรรณกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงห์โยค

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงชนิตรา ศูนย์ดำ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอิศราภา ศาลางาม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายปวีณ คำอุต

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายชาญณรง สิทธิสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุธาสินี อรัญพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายวรพงษ์ ใจแจ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยพิมพา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงธัญธิตา สิงเถือน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวรัญญา โพธินาแค

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงศศิประภา แดงงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงวรัทยา เฉลิมผ่อง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ทะนะไชย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

นนทไชย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกชนันท์ ปาปะกัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สีสม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๑๖๗

้
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รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายชนะกฤษณ์ สุระรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงอรดา พลละคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายอัศดา แพงวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ สิมโรง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา จำปาดะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายกิตตินุกุล เพ็งแข

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายปฏิวัตร เลขสัน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๗ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

อึงชืน

่ ่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพีระพัฒน์ สุตะโท

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายธนาดุล ทะนะไชย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวัตรธนา ปดตาระโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายราเมศวร์ ศิริษา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงกัลญา แก้วผิวอาจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ เพียโคตรแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงจีระนันท์ เท่าพิบูลย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงณัฐาภรณ์ มะณีสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงณหทัย พิมพ์ผา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงญานภา สิทธิสาร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงวรรณิษา นิสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงลัดดา บุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนหิน ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายเตชินท์ พรมพิลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายธนพล มงคลดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยพิมพา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์ภักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงจิรกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงธิดาพร แก้วธิดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงพัชราภา พรมดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวนิดา ภูบาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุภาวดี กุลวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ สรรพสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงทาริกา แพงวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายจีรภัทร วงษ์สนิท

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ปะวะสี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงศดานันท์ บุญเพียร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอภิญญา แสงเปก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายธีรภัทร์ ดีปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายนิติภูมิ สุรินทร์

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายพิชัย อุทัยมาต

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายพุทธา พันธุ์ยุลา ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายภูมิบดินทร์ คงเสนา

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายพรเทพ จันทรโสตร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงช่อทิพย์ เนตะคำ

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธิยาภรณ์ คงเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์ทอง

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สุขแฉล้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงละลินดา เทียมปาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพิภัทรชนก สำเหนียก ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์ดอกรัก

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

สุขสนิท ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอิทธิพล แนบโนนสูง

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายธวัชชัย นาพิมพ์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายฐิติกร แก้วตรีวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายธนภัทร โพธิศรีขาม ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงณัฐฐวิภา ฟอกสูงเนิน ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สีสินธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงนุชนาฎ ศรีฮาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ทับมะโรง

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงประภาศรี ศรีทวน

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงปยมาศ มณีแสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงพิยดา ประพงษ์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงลลินลดา ใยอิม

้

๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงณัฐวิกา ฟอกสูงเนิน ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงณัฐมน สิงธิมาตร ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เทพเรียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรประภา จันทะคาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายอนุพนธ์ ชนะโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายจตุวิทย์ ตรีระศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายประวิทย์ ชมทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายวริชยา โผนผาด

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายสิริพงษ์ ตรีระศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายอภิลักษณ์ สีมนตรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงวิมล คำแพงเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุธิตรา บัวลอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายทัศระพงศ์ ปะติรูปง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายทินกร ชาชำนาญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวีระภาพ ชาติมนตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายศุภชัย อักษร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอลงกรณ์ ไชยรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงชลลดา เครือจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงทานตะวัน บรรลุสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงธัญญาพร ไวยศรีแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงมาริษา เกณฑ์สาคู

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพรนภา ใจดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวริศรา รัตนพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายโกเมต คำพลแสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ อังกาบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายเจษฎา ธรรมิภักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายชัยบัญชา คำพร

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ สิงห์โตทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายโพธิชิน

์

ทุมลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายวายุกุล ลักษณะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายวีระยุทธ มาลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๔ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ชาติงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงเกศสุดา ลีโคกกลาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงฐิรวดี ทำนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร กองปาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงบุญทิวา กวยทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ ตรีระศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงพิชชกร น้อยมาตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงวรัญญา ตรีระศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงศิริญญา สุดเนตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายขันธ์ชัย สุขทิศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายกิตติภัทท์ เกณฑ์สาคู

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงธิดารัก ศรีเมือง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนงนภัส เพ็งปอภาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอรอนงค์ ชารีพัด

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหนือ โพธิทอง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงอนุศรา ค่ายคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายธีรภัทร วันประสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายศาสตร์ตรา บุบผารา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายศรัยพงศ์ เพ็งผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธนากร นรารัมย์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายคณวิทย์ ปุริตานัง

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายนวพล อาจจุลา

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายพลวัฒน์ วัฒนศรี ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงจริยา แสนมาตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงณิศรา มูณมณี

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงยุวธิตา ฮวดศรี ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ บานศรี

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงภัสสร แก้วสิงห์

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงยุวดี เดชะ

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สุทธาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกนกอร ชมพู

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายณภัทร บุญสะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงนะชุมิ พลกลาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายดุลยพัทธ์ วิลารูป

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงภัชรีภรณ์ กุลวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงอมลวรรณ อินทร์อุ่นโชติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายคณาธิป อ่างทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายสุริยา วงศ์จำปา

๒๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวัฒนา วงศ์จำปา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายศุภชัย เดือนขาว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

เหล่ากลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายสกาย สอนแสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายชญานนท์ ชาติมลตรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทระคำหาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายเด่นดนัย ใหดงยาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายปญญา โสสีดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดไชย ตลาดไชย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ บุญกอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายปองพล ปองไป

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายพงศกร มะณีแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายธนภัทร แสนศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงปารวี ชายนาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสุชานาถ ภาน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงพัชราภา พยัฆทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงปาลิตา ศรีบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงฐิมาพร สายทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายเสาวฤทธิ

์

มณีแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงณัฐริยา อภัยศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายกฤษดา อัดแสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายฉัตรดนัย อภัยศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ผากาเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายศิวกร บุบผามาตานัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายสิทธิชัย เขียงถุ่ง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงกัญยารัตน์ อภัยศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนองเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงอมิตรา ละสามา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาง พรหมศรีสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายคงกพันธ์ ด่านจง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายปรเมศร์ สังวาลย์วงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สีบุญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงกชกร นาครุฑ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกวินธิดา บางวิเศษ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงเกศรา นารีโภชน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงณัฐริกา บุบผากอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงปนัดดา หนองพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา อุปชิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง หนองเปลือย  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายชานนท์ คำบุดดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายณัฐนัน จันทร์ทอน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายปยวัตร บุญประวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายปรเมธ รัตนะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายสุภวัฒน์ ตระลาการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงวยุรี พราวศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงอนุธิดา เต็งหนัก

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงประภาภรณ์ บุญผาลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงอมราพร ฆ้องคำอยู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หัวดอนชาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายก่อศักดิ

์

กมลแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายกฤตกร ศรีโสภาพ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายชินวัตร อันประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพศวีย์ พาพาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายจตุรภัทร มะรังษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภูมิศักดิ

์

อภิสิทธิชัย

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายเมธิชัย สีลาดเลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงณัฐสุดา อุไชย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงวรัญญา วิพัตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงเวฑิตา นามโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล ดอนดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แสนบุตรวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงณัฐชา โพธิสาร

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงภัทราพร พันธ์สำโรง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนเฉนียง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายกิตติธัช เพียรการ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายสภัสสร วิพัตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายภาสกร สีหาคุณ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายพงพิพัฒน์ ชัยชะนะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงปทมาวดี ขาวผ่อง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงกุสุมา นงนวล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ พิมพะสอน

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงกิตติยาพร คุณพิภาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสราลี คำภิไหล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงเกวลิน ลีแวงเขตร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปราณปรียา จุดมี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา เอียมเทียง

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายจักริน กันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายพรรณศักดิ

์

กันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายวิษณุ ลือธิสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายอัครวัฒน์ จตุรวงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายสหรัฐ บัวทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายพิชพงศ์ อรุณมหาศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายชนพัฒน์ เลทัยสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายจิรโชติ หงส์วงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนพณัฐ เทียมเกตุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธาวิน ปวงสุข

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงธิติพร มณีฉาย

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายก้องภพ สุขอินทร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายธนากร ภูมิยาง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงศิริเกศ เสตเตมิย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงเมธาวารี ศิริอมรพรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงนิราภร สำเร็จฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงรุจิภาส ผ่านจังหาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายธนาวุฒิ สาลางาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๘๙ เด็กหญิงจิราวรรณวดี ปนสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ หงษ์สุด

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

โทหนองตอ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายภูริภัทร ไชยอวย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายวรเมธ ตอเสนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายพงศธร สมสนาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงณัฐริกา อุปแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงชัญญานุช สมวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงณฐมน สีหา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอภัสรา เชือสิงห์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายฐากูร โชคศิริสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายสหัสนัยน์ สุวรรณบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายอัศวิน จุลเหลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรัชนก อิสระพงสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ คงสมฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายเจริญสุข บุญโต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสถิรนันท์ ทุมลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ หนองหารพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายปรวัฒน์ สร้อยสี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายราหุล ปลืมใจ

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายนันทวุฒิ สีหานาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายชัชพล ถาวร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงวราลี ศรีชัยบาล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงพิยดา จันนาค

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงธัญญาเรศ มูลมณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงเนตรชนก ขนิดกุล

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันสำโรง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงวริศรา ข่าขันมะลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงวรรณิดา ฤทธิบาล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายเมธา โยธาจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายจักรรินทร์ จันทะสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายเจษฎา สิมวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายนำนิง

่

นามนัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายพีรภาส ไชยปญหา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ กัลยาลัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายภูมิฤทธิ

์

โพธิสาร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายมิงขวัญ

่

แสงภารา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เทียมสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายสมรรถชัย นวลละออง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายสิรภัทร โพธิสาร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายอภิชาติ โพธิสาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีหานาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายเอกพิชัย นามนัย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงจรัสรวี นามนัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงณัฐนิชา เทิงกิม

้ ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เหลือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงวรัญญา นิยมวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงศศิวรรณ หอมสุดชา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงศิริโสภา ตันโห

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอรปรียา ทองมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงอรปรียา ศรฉิมพลี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ดวงชารี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายธีรภัทร ขันโย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายคมกฤษ จันทะสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายจักรพงศ์ ศรีลาดเลา

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายคงศักดิ

์

แสงหัวช้าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายจักรินทร์ อาระลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ ภูมิเขต

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงวิมพ์วิภา สัตละคร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงอาริยา ทองเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายภูชนะ ไชยเวช

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ มูลพิมพ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายธานินท์ จิตไทย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายธวัชชัย จิตไทย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บางวิเศษ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตอวิทยา วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายธนกฤต แก่นสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงทักษพร เหลือมอุไร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนิชยาภรณ์ ปญยาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายธนศักดิ

์

เหลาทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงศิรินันท์ พยัคฆ์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ไชยลาภ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดามี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายนันทศรณ์ วงษ์สีมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายดิเรกรัตน์ สาโล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายกฤษติธี จันทะโยธา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงเนตรนภา คำมะณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุชญา ภูทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายนิติภูมิ วรรณสิงห์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงธนภรณ์ กองต๊ะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงรามนรี วงศ์สีดา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงเกสรา รอดสุโข

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงพิมพ์สุดา หงส์จุมพล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายดนัยณัฐ ดำงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายพีระพัฒน์ พลยาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายศรายุทธ แสงภารา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงกิตติยา บุญไทย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาติงาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงกนกพร เสน่ห์พูด

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงลลนา สุขศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ อุไชย

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงธัญชนก สระธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

ละสามา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญสงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงมานิตา บุญสงค์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ แสนภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงอเย็สซะคิม วิลเลียแฟรเตะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงนันธิชา ฤาโชชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณัฐดนัย บุญธง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงญาดา สุวรรณธาดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงกนกพร เม่นวิจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร วัดสุทัศน์  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ นิรันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

หลักคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ตุ่มงาม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงธัญธร เกณฑ์สระคู

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงนัดฐาวีรนุช ทำนา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงเนตรยา สีใสลา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ มาอ้น

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงภาวิณี นิรันต์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงรุจิรดา วิเศษวงษา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงวรรณนิสา จิณะรัตน์

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุนิษา เกณฑ์สระคู

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเม้ง

่

โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายกฤษดา สีหานู

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๒
นายดาบชัย แสงภารา

๐๑/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายธนพล สนันเอือ

่ ้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายชัยพศ จันทโสม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงลลิตา สามทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดโคกมอน โคกมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอรุณโรจน์ สาระลึก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายพชรพล แก้วมหาวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณภัทร บวนขุนทด

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายกฤษฎา สังฆะมณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายภัทรพล รัตนจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายรฏิภูมิ บุญพา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายบารมี หาดอน

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงวรรณมณี เทพภูเวียง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงบุษบา มูลทรัพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงปฐมาวตี มากสุวรรณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีระศาสตร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงสายสวรรค์ ศรีระศาสตร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงนันทิชา บัวเลิง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนแคน ดอนแคน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายพิทักษ์ สีสุใบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๘ / ๑๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายภูมิภัทร นวลโฉม

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ มามีสุข

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงโยษิตา พันธ์ชา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ บ้านสวนมอน  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายณัฐดนัย หวดไธสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายธีรพงษ์ นางาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายณัฐกร แสนคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ ทุมลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสังข์ปาม่วงวิทยา ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๗
นางมะลิวัน หงษ์สอ

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๘
นางเกสร หนองสูง

๑๗/๐๕/๒๕๑๙

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๒๙
นางอรอนงค์ วงค์อามาตย์

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๐
นางอรพินท์ พันมหา

๒๙/๐๕/๒๕๒๐

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๑
นางสุภี คณะมะ

๐๙/๐๗/๒๕๑๓

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๒
นางสาวเปรมฤดี เกณฑ์สาคู

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๓
นางสาวพัชรีญา จันทะโสม

๑๑/๐๔/๒๕๒๑

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๔
นางสาวโฉมยงค์ วงค์อามาตย์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๕
นายธงชัย สุพรรณคำ

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

วัดปาสังข์ ปาสังข์  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายวันชัย มีโวหาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายปยวัฒน์ บุญศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายคาวี ราโช

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายภูวดล นามนัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายธนากร อึงภากรณ์

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายนราวิทญ์ อาจเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายวายุพัฒน์ กันหาจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ประสมมูล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายหฤษติ แท่นอินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญสวา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงลักษมี สมภักดี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงชลนิชา ใจร้าย

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงธนาภา เข็มทอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงพิชาดา ทูลภิรมย์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุจิรา อุปวงษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ กาหลงรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายธนโชติ นาชัยพูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายจิรายุ จำปาทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายฐิติโชติ สามี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ วงอามาต

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายกฤษกร เฮงสถิติกุล

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุริยทำนา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายเกียรติเฉลิม กุลสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายชนะชัย แสนวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายวายุ วรรณสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนัฐลดา สมัครวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงนพมาศ โพธิสาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วรรณสิงห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงเมธปรียา การูญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงรัชต์ธร ปุระณะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงศุภากร สุรย์ทำนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงอิสริยา บุญพิโย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพิชญาภา บุตรสอน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงยุธิดา เสาร์โอบอ้อม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงรมิตา ปาปะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงวริศรา บุตราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงอัญชลี ปาละจูม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายสุทธิกมล วรขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงวราสิณี ทุมมะลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงเกศกัญญา พนมเขต

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายกิตติพร สงครามภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายพงศธร วรรณสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายสิทธิชัย มูลมณี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายรัชชานนท์ แสงใส

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอรชุมา ศรีวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงณิชมน ลบไพลิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงมนัสพร สาวเกลียว

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงนันฑิชา วงศ์อามาตย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี หงษ์สอ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงณัฐวิภา ทดแทน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

่

ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายธวัชชัย วันทา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายอลงกรณ์ เหนือคูเมือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพาะบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงอินทิรา วงศ์อามาตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๐ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ยางศิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ กุนาเหียน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงนภัสสร แก้วบุดตา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงจิรัชญา เวียงแสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงสุธิมนต์ หนูพริก

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงชลธร สีแสด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงนริสรา พันมหา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงกัณฐิกา ภิญญาคง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงโชติมา สีลาดเลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๓๙๙
นายสันติ ทูลธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๐
นายเดชา สังฆมณี

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวปยธิดา ด้วงคำจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ไตรภูมิ  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอุมากรณ์ อุ่นเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัชกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา สมเพ็ชร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายณัฐจักร บังแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายเอกภพ กุมวิจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงไอรีน ขันโอฬาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายเฉลิมเกียรติ วงค์พิมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายอัษฎา สุตนนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายวชิระ สิทธิกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายภากร นาลอย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงศุกร์ฤทัย เหล่านำใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายปฏิพาน ด้วงคำจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงรมย์นลิน โสภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงภัทรวดี โคตุราช

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงปริชญา ขุลัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายพิทักพงษ์ สารจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายวุฒิชัย ภิญญชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงรัตนา อุปลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ นรชาญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงนฤมล บุตรใส

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายธีระพัฒน์ บุญศรัทธา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายนภัสกร บำมิลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๕
นายสุบรร สุตนนท์

๐๒/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๖
นายสุริยันต์ พรมเกตุ

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๗
นางสาวจิราภรณ์ บุตรสอน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายพิพงษ์พัฒน์ ยิมพังเทียม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ภูมิเขต

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกรชนก ลาโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ วรรณสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงวรินธร รักษาภักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายมานพ อ้นโสดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายภูวนัย สังกะสี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายฌานิช ทองสุวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงณิชากร ทวินันท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายเกษมสันต์ วารีพัฒน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงเพียงขวัญ อุปฮาด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงรมย์รวิน โสภา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงฐานิตา ใยสาลี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงนันธินีย์ อ่อนสีดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงณฐพร นรชาญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงสิริวิมล ชิณศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายวิฑูรย์ บุตรใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายพรทวี จอมคำสิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงภัณฑิรา นระชาญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงปณฑิตา อุปรา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำใสเทียมแข้

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายสิทธิชัย จิตรเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายนนท์ธิชา ปญจะแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายพงศกร ราชสีหา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายพิภัชพร ศรีโยธา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงสุภิญญา สะดมพฤกษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงพรไพลิน เฉวียงหงส์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพรกนก เย็นใจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา ปาปดเถร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงปณิตา สังฆะสอน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายเทพนคร จอมไทย

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงอริสา มาทวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ โทนหงส์สา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายสงกรานต์ พลญาโณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายดุลญาฤทธิ

์

มาเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายพัชรพงศ์ ปดสายะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงอรนิตา ปญจะแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงวิไลพร กันพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงมุทิตา พลอ่อนสา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสราญชล เปลียนรัมย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ประจุดทะเนย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงอาริยา ปกกุนนัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยหิรัญวรโชติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายกิจฐิภัค โทแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายกฤษฎา ราษี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายกฤษฎา บุญสีลา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายรัฐพล วิภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายวิริยาธิปตย์ ธรรมชาพร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงชญานันท์ พวงพิลา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ บุญภูมิรินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ ลุนากัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงพรนภา ภูบันพระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงมณฑิชา ปรินทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงอภิญญา ลีนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงอรวรรยา อาษาศรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกฤติยา แก่นจำปา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญสีลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายเนติวุฒิ มุกดาหาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายปยะนันท์ น้อยใย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายธนกร พรมแพน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายตะวัน บุญสีลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายภัทรพล พืชสิงห์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายเต็มวศิน พันสารคาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงปยะพร มุมสำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงนุชรี จิตแสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายศุภกร จำปาเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วหานาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายเจษฎาวุฒิ แก้วมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดหงส์สุวรรณวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายเสกสรรค์ มูลเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงอริสา ชาติชนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๗ เด็กชายเกียรติบดินทร์
เฉวียงหงส์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ คุ้มบัวลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ แสงพารา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายธีระพัฒน์ สมุทรศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายฤทธิเบต อ่างสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงชนัดดา แสงกล้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงศุภัทรวดี เศษโถ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงศศินันท์ สอนเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

โยธาช้าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ เจริญผิว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายชยพล แสนสี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแคน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงศรุตา อนุพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงศิริกัญญา จ่าพา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายกฤษณะ บุญวงศ์ษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายอนุชิต จุตรวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ นพคุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายศุภวัฒน์ ตังใจ

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หัสกัญญา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายปาราเมศ หินจำปา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงขนิษฐา ชัยญานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงบี เพ พี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายอติชาติ ผลทวี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแอก วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ วัฒนะศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสพิชญา สิงห์วิสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงชลธิชา วัฒนศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายกรีฑา พรมพักตร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายนวพล พิมทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุฒินิรันดร์กูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน วัดหนองคูขาด  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญภาพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายฌานิช ทองสุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายธีระวัฒน์ บุญเลิศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายภูเบศร์ โคตรเวียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายวิทวัช กาละดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๔ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกรชนก ลาโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงจิรวรรณ ทรงอาษา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงเบญจพร สีไสย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงสุพัตรา มูลเหล็ก

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงอนัญพร ไชยขันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธีรภัทร พรมเรือน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายสนธยา วิรงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายสุระชัย ไตรณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงเมษิยา วรรณา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอชิรญา ขำเกิด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายเจริญจิตต์ โทนหงสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายเจษฎา ปาสาเนาว์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายสมทรง พิมเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงอินทิรา โยธาสุภาพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายคมชาญ หงส์ธานี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายธีรภัทร คำปญญา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายสันติภาพ บุญสินธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงพัฒศิวดี หลวงหลือ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงขนิษฐา ธุชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงอโณชา โกมาลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายกฤษนะ ศรีพรมมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายปฏิภาณ บุญกลม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายวรโชติ กรมรินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายธนากร สมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ดาวุธ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายฐานันดร เยาวสังข์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายภานุพงศ์ ตลาดขวัญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายรัฐนันท์ จันทะวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวัชรพล กำลังเหลือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายอภิชาต โหรเวช

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๐ เด็กหญิงสุรัญญาภรณ์
ทุมรินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงสุชานาถ ปานเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายอภินัน นุกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายพีรยุทธ พนมใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคูบอน วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทสีเสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

วัดสวรรคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายฐีรวัฒน์ ไชยพิมพา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายวุฒิไกร คุ้มเหล่ายูง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ มูลพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายชยานันท์ อุปจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ กิงทอง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายปยากร บุญยบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายธนพนธ์ บุสพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ โบราณมูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงปติชน สุระพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงธัญรมย์ พิมเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงปย์รดา วิจิตรอัครวาณิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปกกุนนัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงอรปรียา กุมภวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงธนิดา เล่หงส์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงฐานัดดา สุรศิลป

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีถนัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายชนกันต์ บุญมัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายวัชรมน ขำสุทัศน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง วัดสวรรคงคา  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายสาละวิน ธรรมสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ สอนบุญมี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนันทภัค นนศรีราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๖ เด็กหญิงวรัญญาลักษณ์
ซุยกระเดือง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุนิสา พละหงส์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงสุชาดา แก้ววินัด

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองทศ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สำโรงแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายวัชรพล อินทร์แก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายชัยธวัช สอนบุญมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงวรัญญา ชินรักษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ มันตาพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงนีรชา อุดมพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิสาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงชลธิชา งดกระโทก

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพรพิมล เนตรพล

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

อนุแก่นทราย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๖ / ๑๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายสรยุทธ สมาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายเมธัส คิมหันต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ วงค์คำจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงทิพธิดา พิพัฒณ์เจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอรดี ทรงอาษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงปญญาพร มันตาพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงภูริชญา หล้าฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงชัญญานุช เพชรโย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายพัสกร แก้วชนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงวิภาริณี วงศ์ตาขี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกานต์สินี บุญถ่าน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายธีรเมธ เหลากลม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม วัดหนองผือน้อย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายอภิรูป พืชสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายวันเฉลิม โคตรวงษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายปยวัฒน์ วิเลศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายเตชภัทร แก้วสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอรอุมา ชะอุ่มเกตุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายจีรวัฒน์ เตชะทัต

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่า วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๘
นายสุทธิพงษ์ นาคมนต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายนรเทพ ทองป

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายนรเศรษฐ์ ทองป

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายเบญจมินต์ ปามาฆัง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายมนัสวิน วงศ์คำจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายวีระยุทธ อูปแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

พันเสนา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายศราวุฒิ โทนะบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายสิรภัทร พลสีลาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายสุรวิทย์ หงส์ชารี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ในทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงชลธิชา ขันโย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุ่มมาตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงภาพิมล จันทะบุรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลุนนากัน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงวรัญญา ชะอุ่มเกต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงศิรประภา หมืนแสน

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๗ / ๑๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงอรปรียา จิตหงส์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายวรัญู โทนหงสา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายนพกร กตารัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงณิชาภรณ์ วรเชษฐ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงกิตติมา บังแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายพีรภัทร โพธิสาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายกิตติโชค อุทธิสินธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายเตชสิทธิ

์

สายกระสุน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายสิทธินันท์ พุทธลา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายอิทธิพงษ์ สืบสำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล พรมพักตร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงบุญญิกา แสนเสนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงชโลธร ภูนกยูง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงอริศรา ตลาดแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงสุพิชชา ข่าทิพย์พาที

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงวารุณี แสงหัวช้าง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายชัยพร บุตรโร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายจักรพงษ์ อุทัยเลิศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายธนากร บุตรนนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงพรนภัส เมืองพรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงวิมลมณี อูปแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงอรกมล สุขเกิด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ปรินแคน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายนฤเบศน์ ยศธิไกร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขเกิด

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายพงษ์ศกร สินธุ์จักร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงปยรัตน์ พันธุ์พานิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายกิตติพงษ์ สาพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๓
นายวิรุณทอง พรมพักตร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วัดหนองหอย  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงฐนิตา พรรณขาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คัฒมาตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายธีรภัทร ชมภูบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงปองขวัญ พรมโส

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงพัชริดา ขาวด่านเหนือ

๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายวรวิทญ์ กุลกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๘ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายสิทธิชัย อินธิสรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงชนิดา ดวงดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายชัยธวัช ศรีอาภรณ์

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายธันวา ปะกาโส

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงยุภาพร พรสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสุชาดา สระแพงน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ศิริไสว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ โพธิกะ

๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีโยธี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายโกสินทร์ อินธิสรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงชลินดา พวงพิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายปณจพล อะเวลา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาแพงน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายรัฐภูมิ ผ่านจังหาร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร บ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายนิติภูมิ อุ่นจังหาร

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองจังหาร วัดบ้านจังหาร  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายกิตปกรณ์ สืบกินร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายรัฐกรณ์ แน่นอุดร

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงธนาภา เสียงเพราะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางสะแบง วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายศักรินทร์ มะโนมัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายศุภวัฒน์ กันฐรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงเกศมณี ศรีสนาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ คำจำปา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายอนันธิชัย บัวบุปผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงบุษยา สาโดด

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไชยพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อามาตมนตรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงปยาพร ม่วงมนตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายปติอนันต์ สิทธิบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายทศวรรษ ลาวัลย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายภัชรพล ปนละออ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายศุภกร วิจิตรสันโลก

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา หันประดิษฐ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงวริศรา บูรณโยธิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายธนากร ขจรอนันต์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงเตชนา อามาตย์มนตรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายจักรพงษ์ สำแดงเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายกฤษฎา แก้วปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายทศวรรษ สืบกินร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายสิทธิโชค ยกน้อยวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายกิตติโชค พงษ์จิตภักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงแพรนภา แก่นนาคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงนวคุณ ผ่านสำแดง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงธัญวรรณ แน่นอุดร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายจำเนียร สุวรรณศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงชลธิชา สาทะวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงวิราศิณี พันธุ์อำมาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายฤกษ์ดี โพธิศรี

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สุวรรณขวา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ สำแดงเดช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนริศรา ผ่านสำแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายอนุชา สืบกินร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนละออ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายสิริชัย พันแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายภูวฤทธิ

์

พันธุ์รักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายณัฐพล ดวงวงษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายอธิวัฒน์ ดวงวงษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงเทพนารี ศรีจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงปวีณา แน่นอุดร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายชลสิทธิ

์

แน่นอุดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายวรัญู หอมดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายอธิราช เวียงอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สีมานนท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงทาริกา อรัญพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงณัชชา เขวาลำธาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงภิญญดา ธรรมวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงณัชชา นาชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๗
นายศรัญ สิงห์ลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์กระโซ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายกิตติกร แน่นอุดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๐ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายจักรพันธ์ อาโยวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายนพพร เกิดทิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงปยะดา ยุทธยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงจันทิมา อินเปา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงสวรินทร์ ทุ่งฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชรารัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ทวีสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายปรัชญากูล ส่มมาตย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายวิทวัส ไร่สงัด

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายวายุ แน่นอุดร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายประวัติ บุญอำนวย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายจตุพร วรสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงพิยดา ไชโสภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา ฤทธิรงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงเกษร คชรินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงจันทกานต์ ยอดชะรูด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงจิราวรรณ เดชอุทัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายพงภิพัฒน์ แก้วปญญา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายศักรินทร์ แวดอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงนุชจรินทร์ แก้วปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หรบรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอาธิติญา นามประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต วัดอรุณธรรมรังษี  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายเด่นชัย ศรีประดู่

๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายสันติพงษ์ บุญทศ

๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงพิจิตรา วิรฤทธิชัย

๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มาดี

๑๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงวิสุดา ขาววิมล ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงวิภาวี แสงจันทร์

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยเนตร

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายธนาธืปย์ สิทธิโภชน์

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๐ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ อัมไพรัตน์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงธันยพร มณีรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงรัตติกาล สดใส

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลพงษ์

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายไตรภพ บุญกว้าง ๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๑ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายอัครพล ประเสริฐสังข์

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายธิเบศร์ จิวสกุล

๋

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกมลพรรณ พุทธโกมาตย์

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงเกสรา สิทธิเสนา

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงรัตนา อสิพงษ์

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกฤษณะ พลเยียม

่

๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายกิตติชัย จันทะเริง

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงกรพรรษา ดวงไขศร

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสังข์

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายกนกพล ศิริแว่น

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายจิระเดช หาญเชิงชัย

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายปรมินทร์ ภูผาดแร่

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายศุภชาติ พานตะสี

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๘
นายศรี จันทร์ทะเรือง

๑๙/๘/๒๕๐๑
วัดเทวาพิทักษ์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๘๙
นางสุพัฒน์ พลยะเรศ

๑๑/๑๐/๒๕๐๕

วัดเทวาพิทักษ์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๐
นางบรรจง วันทะชัย

๓๐/๔/๒๕๑๗
วัดเทวาพิทักษ์ เทวาพิทักษ์  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายจักรภัทร แก้วกาหลง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายสิรวิชญ์ วงสุเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๓ เด็กหญิงเดือนเต็มดวง
สุทธิสน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงวรนุช อินนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงอรนิภา วงษ์สาขา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงอุมาพร วงนาแพง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงมณทิชา ขันธะสะอาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายอภิเดช โมลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงกันตพร ชูเส้นผม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงภควดี พรมเกตุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงสุพรรณษา คำภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงวันลี สูงนอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

น้อยก้อม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายชยาวัฒน์ เจริญเขต

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายชิษณุพงค์ กิจการนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายธีรพล ภาคอุบล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สิงห์ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ โกมิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงกฤติยา เวียงสมุทร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายวิษณุ แก้วกระจ่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงจันสุรี แก้วตา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงจีระนันท์ พลเยียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงณวรัตน์ น้อยโจม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงณิชา วรฉัตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงนัชชา ธานีวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ปสสัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ วินทะไชย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงพรทิพย์ นามลาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงพัชราพร ฤทธิแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงพัชราวรรณ จันทะชำนิ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงเมขลา คิดโสภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงรัตนาพร คุยลำเจียม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงวรัทยากร นันเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอารยา โทวรรณา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงสกาย จตุเทน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงอุราพร กมลอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายจตุรยุทธ ชลเทพ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายธีรภัทร ตลาดขวัญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายภีรยุทธ พุทธแสวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายวรินธร เอือทัดทาน

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ โกมิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายวีรภัทร นีลพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายสุรกานต์ สุภักดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แพงจิตต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงชุตินันท์ บำรุงเอือ

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงธิดาพร แสนมนตรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงนิชาภา แสงสนัน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงวนิดา บุญใหญ่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงศรุตา เจริญเขตต์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศศิธร ทิพศร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อุปดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงอักษร นาคชาตรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายกฤษดา จันทะคัต

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายกิตติพงค์ เอือทัดทาน

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายธีรเทพ พันภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายพิระพันธ์ มะลาศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอรรถพล สารารัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงกฤษณา จันทะชำนิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มังเขตแข็ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญแสง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงพิราวรรณ บุญพันธ์ุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงวาสนา คำทองเทพ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงสมฤดี กมลโรจน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสุมาตรา อารีเอือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายกรวิชญ์ โคตรโยธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายกฤตินันท์ น้อยก้อม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายคมสันต์ คู่กระสังข์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายเฉลิมพร จันทะคัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สาคะรินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายวัชระเทพ ศรีสมบัติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายศุภณัฐ สาระพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ มะโนใจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงเกศกมล ไชยงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดาชนบท

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงพรนิภา ชาติรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พลเวียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงสายชล ธานีวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงอรพรรณ สุทธิภักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายกสิกร เดชสถิตย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

นามฝาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายปฏิภาณ มีเสมอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายมุมเมือง แถมเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายวันชัย นนทภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายวีระโชค ปุมไสว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายอดิศร นาตนิจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายอนุพงษ์ เมาะราษี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงณัฐริกา ขนานแข็ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงปณณพร บำรุงเอือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงมาริสา ไชยโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศยามล กมลอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ชัยอุโคตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายอธิเชษฐ์ วิชาชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เวียงอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงวริศรา ศิรินนท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๕
นางสาวนุชนาถ สุ่มมาตย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๖
นางสาวกนกพร จันทะคัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๗
นางสาวเทวิกา ศรีสองเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๘
นางสาวนนทิรา จันทะคัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๘๙
นางสาวเบญจวรรณ อู่ผลเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวภัทร์สุดา แสนมนตรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๑
นางสาววราภรณ์ ชลเทพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๒
นางสาวอรัญญา มีลุน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงเทพมนตรี อรรคเนตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายรพีภัทร พิผ่วนนอก

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายธนุพล เปล่าโต

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงพรชิตา โพธินอก

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายทัศพงษ์ สีหาโมกข์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายภิรมย์พร อรรคเนตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงอภิญญา พันธะไชย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี เอกสินธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงชลธร ไพบูลย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงศิรภัสสร โกยกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๓
นายเจษฎา พันธะไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ขุนศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายพชร ชมภูวิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงภาวิณีย์ ฤทธิแสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายจักรพงษ์ อารีเอือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายชินวัตร แสงสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธนโชติ ประชุมวรรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายนิกร แสงแพ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายนนทวัฒน์ สาระพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายอัคนี แมดคำ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงประภัสสร ริทมนตรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงมัชฌิมา พรมฐาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๕ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวนิดา จันทรประทักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงสุชิรา สมบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายอัฑฒกร แก่นโงน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงฉัตรมงคล ยะลาไสย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงสุปรียา คงชาติ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายก้องภพ ริทมนตรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงธนาพร ถือนูศร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายชุติพนธ์ คำมุงคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายธัญเทพ ชูเส้นผม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายศุภนิมิต คำแหงพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายอภิวัน คู่กระสังข์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงณปภา กินะสีทา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา บุญกุศล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงรุจิรา จิตรเอือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงวริศรา นันเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ กุละนาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงดลยา วงสุเพ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายธนพล ทองสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงปุณยวีร์ พันภักดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงพิมญาดา ตรีกูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงกรรณิกา นาคมาก

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวรินธร สินธุพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายวรพล สมัครการ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี สมบูรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายไพรวัลย์ จันทร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวรัชยา ตังสุรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายเมธาภิมุข ภูมิวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษมสุข วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายสิทธิชัย คำภักดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายอนุกูล เอนกนวล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายอโนชา ไพรพนม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงใบหยก โสภาอุทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงสุวนันท์ หวดโคกสูง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายปยพงษ์ คำมิสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายสมหมาย ประทุมดวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ ภักดีศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายอิฐศเรศ ขำขมเขตต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงวารุณี เกษร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงอรัญญา จตุเทน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงวาสนา พลสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายจักรพรรณ วันนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายมนตรี ประทุมดวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายเรวัต น้อยศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายอาทิตย์ การิสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายวันชัย ไพรวัลย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงธิดาสิริ อุโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงประภาพร เพ็ชรภูวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงวรัญญา พันแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงวริศา กลัดกลีบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงศศิกาญน์ แสงบัวผัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงปรางทิพย์ จารัส

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงรวิภา สุ่มมาตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายรุ่งอนันต์ เสมอเหมือน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายวรการณ์ กลำเสือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายธีรวุฒิ วิเชียรศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายธนภูมิ อุโคตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายธนกร ขำขมเขตต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญเกตุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายนนทพัทธ์ พาละเอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายอาคม ศิลาชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงจีรภา ชิณเพ็ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร สมบัติกำไร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายพิบูลย์ สังข์เสวี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายมงคลชัย สุ่มมาตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายสุธิมนต์ ปญญาใส

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงปภาภรณ์ สุนทรารักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงประภาสิริ โขงจำปา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงนิพรรณพร คำมงคล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงประภัสสร พันพิทักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายศาสตรา ธารสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทนงแผลง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๗ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายสุระสิทธิ

์

สุริยะก้านตรง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงนัทธมน เครือบุดดา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงอุมากร มันใจ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงพรพรรณ พงษ์พยอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงแพรวา พงษ์พยอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงยุธิดา วิชาชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สุภะษร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงชลดา บุญญามิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงศิริยากร กะมลทลา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงนันธิดา หลงคำรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงขวัญข้าว บุญญามิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงวรนิษฐา วิชาผง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงอริศรา บุญญามิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงนาตาลี เนตรมุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงปญาดา คำวัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงนราวดี บกดำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายอรรคเดช ปริลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายเจษฎากร บุตรโคตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายชัยนุวัฒ เจนเชียวชาญ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายศิริชัย เจนเชียวชาญ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ มาพบ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่ง วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สวัสเอือ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก้วกาหลง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชายเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายกฤษฎา นามศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกาหลง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายรัฐกร สีสถาน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายวิทวัส มันแม่น

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายสุริยะ แก้วพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงจิราพร นพวัตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงธีรดา แพงแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงนภาวรรณ บุญเที่ยง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงวรรณษา ม่วงทำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล ชายเจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอัจฉรา โสดอินตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงณัฐรุจา บุญฉำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายดุลนันท์ เนตรวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๓
นายธีรภัทร โพธิชัยแสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายธีระยุทธ์ ประสิทธิรัมย์

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายนพรัตน์ บุญสอน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

อัญญะโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ นิติคุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงทิชาชาติ สรรพคุณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงแนน เหระวัลย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปยะฉัตร แน่นอุดร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๑
นายธนพล ธรรมชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๒
นายชัยพร ปญจเนตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๓
นายศุภชัย บุญวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๔
นายศุภโชค บุญวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๕
นายอนุชิต สานุกิจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๖
นางสาวศิริรัตน์ อนันเอือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๗
นางสาวสุพรรษา วิเศษปสสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงลาวัณย์ จงกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดรไสว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายศิริชัย วุธายุทธ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายชัยชนะวัฒน์ สีจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายทินภัทร จันทะคัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายพีระพงษ์ ฤทธีรณสกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายพัชรพล เวียงนนท์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงชลดา ผาแดง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ มินขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายมงคล โพนเจ้าเกต

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสาวิตรี คชราช

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงวิชญาพร พรมมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงลัดดาพร สิงห์จันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงปาริษา ฤกษ์ยาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงจินตพร วงค์ท้าว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายพิทยา มะกอกนา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สมอาษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายปวีณ์กร พิมพ์อรัญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุคันธมาส จะคำรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพัชราภา ผลอ้อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงลภัสรดา แสนปาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุดาภัทร ดิษฐสุนนท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นากอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายพีรพัทร์ นากอก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายกิตต์ธนัตถ์ จันทร์หอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายพีรพล คชเดช

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายสุทธินันท์ หนองหาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงชมพูนุท ขวัญเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงแคทรียา สังซา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอรัชพร ซ้อนพิมาย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นสมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกแก้ว วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายธีระพงษ์ พรมภูวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายณรงค์วิทย์ สมอาษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสรายุทธ อุ่นสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ท่อนจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงภาวิณี อุตสังข์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายทยากร มหาสีทะเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนกร มีโวหาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายอชิระ บ่อชล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายอนุชา บุญปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แปวประเสริฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงณัชชา นงษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงปยฉัตร ชูศรีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงภาสินี คำสอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาผาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงณิชนันท์ สาคำภีร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงนภารัตน์ สีงาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงศราวดี สิทธิศรีจันทร์

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายวัชรพล สองศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงนิชาภา บรรจง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงแพรวา ธงอาสา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๐ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงวิภาดา วงพิลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรัทยา พลจันทึก

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงวนัชพร บ่อชน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ใจดำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุธัญญา ศรีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงไอลดา ตุ่นคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา หินซุย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐชกร เชิงหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๘ เด็กชายพรรณธกานต์
ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงชนัญดา บุญเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรงพระ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงอภัสสร สามสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงกัลยกร ชารีรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๓
นางสาวรัญชิดา คณาวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปณณธร สามศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคูณ วัดไทรทอง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายวงศกร นิลคุณ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงร่มพิชา ศรีอำนาจ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงสุกานดา นิลธวัช

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิยดา สังโห

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงพรชนก สรรพวุธ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายกฤษดิษ สังโห

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายสิทธิโชค วรวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงสุขฤดี ศรีศาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายสุทิวัส เวียงสิมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงศิริวรรณ พัวสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงกาญมณี ขนานแข็ง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงวริษา มีเวช

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายสุขสันต์ บริบูรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงพานทอง พงษ์ศาสตร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายนันทฤทธิ

์

ฤาชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายครองภพ สุนันทา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงเฟองนภา กอผจญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายประวัติ ธนะโภค

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงปยะนันท์ สมสาร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงภัทรจิรา นาวัลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๑ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายวรเชษฐ์ กันฮะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายอาธิป วรวงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายพิทวัส พงษ์ศาสตร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายปญญศักดิ

์

พงษ์ศาสตร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายกฤษดา บริบูรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงศิรประภา นาวัลย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๑
นางณัฏณภัทร เนืองภา

๐๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๒
นายถวิล สกุนินนท์

๒๕/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๓
นางปรียา สุริยะวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๔
นายสามารถ ศิริเวช

๒๖/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนท่าโพธิผักก้ามวิทยา

์

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายอธิบดี ฉำมณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงเครือวัลย์ เนตรหนองเทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายสถาพร อังกาบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พนมโสดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงอาริตา เนืองใต้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธีรภัทร ผันอากาศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงภานุมาศ สนองเดช

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงณัฐวรา ทูลธรรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงปาล์มมณี เพ็ชรภูวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงอัปสร วงค์สมศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงมนต์ธิดา ชินหงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายสราวุฒิ แยบคาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายจิตเจริญ แหล่งสนาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจนวิถี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ ยาระวัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สำแดงชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายรามิน แหล่งสนาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงสุณัฐชา ถินอุบล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงสุริวิภา ทูลธรรม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายพีรพร ศรีลาศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายปารมี นามไพร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผันอากาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายเทียนชัย ฉลาดเอือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายเอกรัตน์ กุลวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายดีแมค ธรรมแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๒ / ๑๖๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายกฤติพงศ์ โสมนวัตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงอาริสา นาดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอนุชา คุณบำรุง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ ช่องวารินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๔
นายวิวัฒน์ หัตถกรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๕
นายวรเมธ พรหมธิรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ไชยพร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงอาลดา พอกพูน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายยาสเซอร์ สีหาวัตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงเมธิณี ขอมเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายอนวัช สุริโย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายอนุพงค์ ไชยคต

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงซแมนธา สมิธ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจาน วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายภูตะวัน พานาสันต์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองแมว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

สวัสนะที
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายดนุพล นาวัลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุวิมล สุมะหิงพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงธัญรดา หอมบานเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ โจทจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายธีรวิทย์ ร่มศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงนุสรา วงชารี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงสุพิชญา โคตวงษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงศุภิสรา วรวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงศุภมาส สมมะวัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายธีรสิทธิ

์

กะระคำหาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงชุติมา วิเศษวุธ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายธนกร มะณีคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายธนกร ไชยวงค์วัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายพีรากร ค้อชากุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงธันวาพร คำมณีวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุขจิตต์ พลศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงนภัสสร จดจำ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายเมธา พลเมืองหล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนราษี วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายกลศกร สุริย์ทำนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุยังกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๓ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายณัฐดนัย บุญทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายตะวันฉาย บรรพโคตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายธนกร ศรีแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายพงษกร สีแล็ง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ดวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายโยธิน บรรพโคตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายสากล เวชกามา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธุมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ สุนทร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อังกาพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงชลดา สายขุนทด

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงพรวดี ศรีภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงพศิตา น้อยหลุบเลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงมาริสา จันโท

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงรุ้งวิภา ชนะสิมมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงอัจฉรา พานาสันต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายบัญชร ชินบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายนันทภพ ลิวทอง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงรมิตา ลาศา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายชยามร สารรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายณัฐพล สนองผัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชาญธุระ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายปรัชญา อบกลิน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายวิศวะ ไชยช่วย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงกฤตยา สุภาวนี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงเกศรา คาดพันโน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงชลิตา สีตัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงชวิษา นาวัลย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองแพรว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีสุระ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงปราณปรียา ฉำมณี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงอรอนงค์ แสงรูจี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงปณิตา ดิษฐเนตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงเบญญาภา ผันอากาศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงวัลวิสา ฉลาดเอือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๔ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุดาทิพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงสุฐาปณี อังกาบ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายวัชระ อังกาพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๓
นายวรจักร รักษาวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๔
นางธิดารัตน์

ิ

ไชยรักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๕
นางบุญน้อม ต่อโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๖
นางบุญเพ็ง ดิษดำ

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๗
นางปวีณา สันเต

๐๕/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๘
นางสาวภัทริยา เคนโยธา

๑๔/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๓๙
นางมยุรี คงคล้าย

๑๓/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวศิริประภา สงค์ศรี

๐๙/๐๘/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๑
นางสุภาภรณ์ รัตนภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๒
นายเดชา ต่อโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงอุษา ภูษาแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายน้อย วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ วรวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายน้อย วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล ชลายนนาวิน

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวายน้อย วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ ไชยจรา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวายน้อย วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงจันธนา มูลจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงนภาพร สีภัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายอภิชาติ ราชบุญเรือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงอภิสรา มารปริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายศิวัฒน์ เสนภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเมธา นิจกรรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงงามพัฒนา วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายพงศกร ฮอนชาตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายนรากร กิจมานะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายภูริ คะระวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

วรรณพฤกษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงเนวิตา นิสัยเสริม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายจรัญ มิตรครบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือวงษ์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงอนุธิดา ทินบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงนภาพร ธรณี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าสะแบง  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธนวันต์ อารมณ์ชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงชาลิสา สวาทะสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๕ / ๑๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงธันย์ชนก สุ่มมาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงสุพิชญา ทองมี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายศราวุธ จันทร์มา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายกิตติโชติ สุ่มมาตย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายณรงค์คงฤทธิ

์

บุญสงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มมาตย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายนิพล คันธิรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายธนกร

ประเสริฐก้านตรง ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายธนกฤต

ประเสริฐก้านตรง ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงปรียาพรณ์ สุ่มมาตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๕ เด็กหญิงมนัสนันท์ญา
สมบูรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงวรัญญา ร่องน่าน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอรปรียา คำภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายภานุพันธ์ นิลมาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายพันธมิตร น้อยบาท

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงอภัชญา สีทองแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงจริณพร บุบผา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายบรรดาศักดิ

์

วงค์หล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายลักษมี แพงแสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สารเสวก

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ วัดมะอึ  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายปยภัทร วินทะไชย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงปาริตา นพคุณ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงนีรภา เวียงนนท์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายนนทกานต์ ขันไชย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

หาญสุรินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายมาโนชญ์ มูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายวิทูรย์ อาจคำพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา ศรีคำภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงปนัดดา เหล่าใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงภัทธลิดา ไชยมาตย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงอรนุช ผือฮีเขวา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เครือผือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงสุวดี นนทฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงประทุม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายศักดา ผ่านสถิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายนันธวัฒน์ เวียงสีมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายวิชัย รินทะชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ขุนาพรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนา มหาพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายรัชนนท์ นนพิภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายอนุวัทย์ มหาพล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายสหรัตน์ ตรีศูน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายปฐมพร ภูสุดสูง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายพัฒนพงษ์ เวียงวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายถนอมศักดิ

์

บรรณสาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายอรรถพล สารโท

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายวุฒิชัย ศรีคำภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เถาพิมาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงสุนิษา ชินนาค

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายคมสัน วรนาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงนุชจรี ชุชัยสงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงกัญชพร ชมชืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงจณิตา นรชาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีหมุน วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ อิทรฝน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายกฤษณะ รินทะชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ฤทธิแผลง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงณัฐริกา สุภารี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงปณิตา ศรีจัดการ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ จำปาแถม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงปยะฑิตา ทองใบศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายกชพล วัฒทัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธีรดนัย สาพา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายประจักษ์ ทิพย์มณี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายศิวะพงษ์ จตุหงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายอนนท์ หล้ากำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงกชพร วัฒทัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงชนาภา ผาบสิมมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงวรนุช หมอสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงอลิศรา ทิพยมาตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๗ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายปยวัฒน์ ศิริเกษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงช่ออินทนิล ศรีแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายสุพสิทธิ

์

ดีสมบัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เหมพนม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงนฤมล วิชพล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธัญญพร วงษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ ทับทิมหิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงศศิวรรณ เวียงนนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทิพมณี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายธีระพงศ์ วิระษร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงฐิญาภรณ์ ฉวีวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายพีรภาส รวยสูงเนิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายวณากรณ์ แพนลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายพงศกร วินทะชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายวรากร อุดมนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายธีรวัตร ไชยประดิษฐ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายธนพล สีโคกกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงจารวี โพธิโชติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงวิภาดา ทิพมณี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงอภิญญา วารีหลัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายเชิดชัย แสนอุ่น

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายกริชเพชร เมาะราษี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายปกรณ์ อามาตมูลตรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายธีระชัย คุณทิพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายธนภัทร ลาศา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงธันย์ชนก วงษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายอิทธิเทพ สุวรรณศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายปยะ ตรีกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายธีรเทพ หวานอารมณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงวิยะดา สุวรรณศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงอารียา หลักสระคู

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายนันทวุฒิ อุปถัมภ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายตระการศักดิ

์

ขันรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดหนองไผ่  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ภูเผ่า

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายธนภัทร สะตะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๘ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายภูริพัตร์ สุรินาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายอภินันต์ รักการ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงจิราพร สีดามาตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์แสนสิน

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตรีกุล

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงธิติมา แสนทวีสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตรีกุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายเตคิน อันทะไชย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายเนวิน ตรีกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายอนาวิน ตรีกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอุด วัดอุดม  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธนพล สุริโย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายธัญนพ อินทร์ประภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายอัครพนธ์ ผลาพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงอติกานต์ ขันแข็ง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงนภัสสร ศรีสนาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงนันทิชา พูลเกษม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงพรรณิกา ธรรมทวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงศิริมล สุวรรณกูฎ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงปาลิตา วิระษร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายทัดเทพ นุริตมนต์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงนุชจิรา งอกศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงชลธิชา วิชาคำ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงปนัดดา ณรงค์ชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วิชพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงภรณัฐฎา ชินวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายพัฒนพล เอือมเอิบ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงสุธิมา ปราสาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายนฤเดช อักษร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงจีรนุช โคตรแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายพีรณัฐ บำบัดโศรก

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงสุกานดา สนามพล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงบุญญาณี สวัสดิเอือ

์ ้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเจษฎากร สุขจ้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายพัฒนพงษ์ พลทัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงบุญจิรา ดกชาวฝาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๙ / ๑๖๗

้
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รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา ฤทธิแผลง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายณัฐภัทร โสลำภา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายกรีทัศ เปาโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายอาคม แก้วไพฑูรย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงโชติกา อันทะไชย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงณิญาดา ผลพูน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายเลิดศักดิ

์

สิมวิเศษ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายวรวุธ สูงเนินเขต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงศิริประภา สุวรรณกูฎ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายศักดา ทุมปด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายอาณัฐพล ณรงค์ชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงหทัยชนก แวงวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ท้าวสุวรรณกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงขนิษฐา ตะราษี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงกัญจนา สมสีดา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ พวงพัวเพชร

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงพิชญาณ์ พันธไชย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงปยดา อ่อนปุย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายธนวุฒิ สุดกุศล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายกวินสิทธิ

์

ทุมสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายจารุกร โทมุลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายธันวา โยธาโทน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ สาระโวหาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองธวัชบุรี วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๘
นางสาววิยะดา แก้วสระแสน  โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๒๙
นายณัฐวุฒิ บุญสงค์  โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวอาริญ โลเกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๑
นางสาวเกษศินี ศิริเกษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๒
นางสาวเบญจวรรณ นิมิตรไตรวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๓
นางสาวปทุมรัตน์ สมบูรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๔
นางสาวพนิตอนงค์ อังกาบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวพัชรินทร์ ตาติจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๖
นางสาวสิรินทรา ทองอินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๗
นายนรากร เรเรือง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๘
นางสาวพรรณยุภา อุดมรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงสุจิตรา สาสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๐
นายชนากานต์ สาไพรวัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๑
นายธนดล แสงชาลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๒
นางสาวสุพรรษา วงนาแพง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๓
นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุรินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๔
นางสาวจุฑามาศ ตะราษี

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๕
นางสาวชลิกา นาเมืองรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๖
นางสาวธันย์ชนก วะทา

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๗
นางสาวนันทพร วรรณา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๘
นางสาวพรรณนิภา ขนันแข็ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๔๙
นางสาวมาลิษา พลหาญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาววิจิตรา นุริตมนตร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๑
นางสาวสุวิดา แสงสุรินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๒
นางสาวกฤษณา สิมมาหลวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๓
นายธีรชาติ ศึกขยาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๔
นายธนโชติ ขจรสมบัติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๕
นายสิริวัฒน์ อุระภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๖
นายธวัชชัย มลากรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๗
นางสาวปทุมวดี สระแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๘
นางสาวพรพิมล บุญเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๕๙
นางสาววิระญา แสนนาใต้

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๐
นางสาวอรัญญา อวนศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๑
นายอภินันท์ สนันเอือ

่ ้

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๒
นางสาวดารินทร์ บุตรหนองแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๓
นางสาวพัชรินทร์ อาษาธง

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๔
นางสาวสุพรรษา เวียงนนท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๕
นางสาวเสาวรส คำพิทักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๖
นางสาวเบญจวรรณ สินธุเขต

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๗
นางสาวไอริณ สีดามาตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๘
นางสาวกาญจนา ถินอุบล

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๖๙
นางสาวกันตยา เบลรินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๐
นางสาวเกษมณี ตรีกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๑
นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยมาตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๒
นางสาวศศิธร ทวีรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๓
นางสาวกนกวรรณ สีแฮด

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๔
นางดาวเรือง ศรีไชย ๖/๙/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๕
นางบุญเกิด เวียงสิมา

๑๗/๙/๒๔๘๘
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๖
นางมะลิ ศรีไชย ๒/๗/๒๔๙๓ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๗
นางหนูคล้าย พรมโสภา

๑๒/๑๐/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๘
นางเยาว์ ผ่านสถิน

่

๕/๑๒/๒๔๙๓
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๗๙
นางแดง เวียงนนท์

๑๘/๓/๒๔๘๕
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๐
นางกลม ดีสีแก้ว ๑๒/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๑
นางกุหลาบ ฟองย้อย

๑๘/๔/๒๔๙๗
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๒
นางคำผาย อาจจำนงค์

๑๐/๑๑/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๓
นางคำแมน สุบิน

๒๗/๗/๒๔๙๒
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๔
นางคำแสง สุบิน

๑๔/๓/๒๔๘๔
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๕
นางจวน วิรัตน์

๑๔/๕/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๖
นางจันสี สุบิน

๒๑/๗/๒๔๘๕
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๗
นางดาวเรือง พรรณขาม ๔/๒/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๘
นางถวิล ย้อมอารีย์ ๙/๔/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๘๙
นางทองสุข สามาลา ๕/๕/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๐
นางทองเสริฐ สารภัคดี

๒๔/๑๒/๒๔๘๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๑
นางทองใบ แพงสีทา

๑๔/๘/๒๔๘๙
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๒
นางบุญมา สามารถ

๑๒/๔/๒๔๘๓
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๓
นางบุษบา วรรณสุทธิ

์

๑๒/๖/๒๔๘๗
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๔
นางประยูร สุรพินิจ

๒๓/๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๕
นางลำดวน สรรพวุธ

๑๔/๑๒/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๖
นางหนูคล้าย สุบิน ๗/๓/๒๔๘๘ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๗
นางอุบล มูลทา

๒๐/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๘
นางเลือน

่

ศิริเวช
๑๗/๑๐/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายวัชรินทร์ สามารถ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายพลวัต จำรักษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายตฤท สาระภักดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายเทียนชัย กุลรักษา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายชนันท์ แสงสุรินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงอพัดชา โพธิเงิน

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงจิรัชยา น้อยสำแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ทองชุม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงภัทชราพร ทองมี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสุชานันท์ สนอุป

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงเพชรลดา พันธ์เพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สนิทนัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงเบญจมาศ นนทะภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกวิสรา เรืองเนตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โคจร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงจารุมน พนมพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอุมากรณ์ เวียงนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงสุมิตตา ชุมพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายจักกฤษณ์ กุงศาศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงปานตะวัน สารมะโน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลำเพย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงรัชนิดา ลาศา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายกฤษดา ขันธรักษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายชัชวาลย์ เวียงนนท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายอนันต์ชัย ชัยชนะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายตะวัน คำภูเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงโสภิตา ใจกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายอรุณ เหมือดสันเทียะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายนิรุต อินทร์สุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไกรสำโรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายณภัทร ศิริเวช

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงเกศกนก สุระพินิจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายสุรวุฒิ อนุพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีชัย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ ก้อนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายรัตนกร สอนเสนา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายสุรชัย เวียงสงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายเอกชัย จันทบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงชลดา พิมดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงณิชานันท์ บังจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงรัชฎา สนองผัน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงวริสรา ช่องวารินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อัวคนซือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ลือชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายธเนศพล นนทะภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงศลิษา สุนทรพระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายรักษกร สารรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายพันกร ทาบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงชลธิชา จาระงับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงวายุรี ศีลธรรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวิริยะ ต่อสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงวรรณนิสา ศรีชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสระพาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสุธีกานต์ ทองดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงสิริยากร สังฆทิพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายดนัยกฤต สาระรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายกฤษดา ช่องวารินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายก้องเกียรติ กุตเสนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายเจริญ บังจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายธนภัทร บัวคุ้ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายนิรันดร์ หงษ์บุษศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายวัลลภ สาระรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ เอียมโอษฐ์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงการะเกด อังกาบ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วคำสอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงดารารัตน์ สังฆทิพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงพิยะดา สุตะคาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๗ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
เมืองคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงวันวิสา ธรรมลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงศิริต้า ลาภมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิชัยรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงอารียา จันทิชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงชาลิสา ถนอมสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายประกาศิต บัวคำปอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายต้นกล้า มีชีย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายพีระพงค์ อังกาบ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เวียงนนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายวงศธร บุดดารวม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะยาง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายธีรเดช รินทะไชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายวิทวัส ทิงโคตร

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงรัตนา บุญศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงสุพรรณี เสาแบน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่าย วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายกมล จันทกล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายธนากร ซิมโพคัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงมัณฑนา มณีศรี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีคำภา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงชนิษฐา คำทุย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงสัจจานนท์ บุตรโคษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทอขุนทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงนิภาพันธ์ วงศ์จันทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร วงศ์สมศรี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงชุติมา แจ้งงุด

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงสัภยา ทวยมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายสหรัตน์ วงศ์สมศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเบิด วัดบ้านหนองบัว

่

 

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เมฆประดับ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงกมลชนก โพโสลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สัตย์ซำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญมาแทน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงมานิตา คำพะไม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงกนิษฐา อันลีลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลือธิสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกุสุมา อาจอุดม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ใจภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ จันมะณีย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกรียงศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธูปนำคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงชนิกานต์ จันมะณีย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงชนิดาพร ศรีักษา

ี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงพัชริตา นิลหา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายชิติพัทธ์ ก้านจักร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนื้อน่วม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายเทวนาถ หมดทุกข์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายเทวัญ อุดมแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายธนภัทร สายโรจน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงธนัชชา มูลวัต

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายธนากร บุญษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายธัญปกรณ์ สิงคะนอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายธาราเทพ ประทัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายธีรภัทร บุตรหาญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายนครินทร์ มาริสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนฤมล พุธมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงนฤมล อุดสัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายนภดล จุลวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงนวพร นาชัยฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงนิธิพร สีกุลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงนุชจิรา เสาร์โมกข์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงเนตรกมล โต่นวุธ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงบังอร ลาภภิญโญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงบุษบา ผ่องใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทอนมาตร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงปฏิมาพร รักสมจิตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายปณณวัฒน์ หนันศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงพรนภา วงษ์ลุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงพัชรพร แดงด้วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีเฉลิม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงพิมรภัทร ผลผาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวิภาวี โชติช่วง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงศุภมาส นวลเถลิงศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายสิทธิพร พลเสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงสินีนาถ โคตรนุกูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงสุจิรา หอมไกล

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงอภิญญา พวงศรีเคน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงอมราภรณ์ โทอะรัญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงอัขราภรณ์ น้อยสำราญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงอัษฎาภา สงครินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงอาริสา ทอนมาต

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายอิสริยะวัฒน์ เหลือมศรีจันทร์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงมนัสวี บุตราษี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณเหลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายกฤษดา สิงหบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุณาตรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกียวไทยสงค์

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงกัณฐิกา สอนหลง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงกุลธิดา งามสง่า

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงเกตกนก ศรีปานวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ จำปานวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายจักรี จตุรปา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๘ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
ศรีนำอ้อม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงจันทิมา เสงียมทรัพย์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจิดาภา เดชะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายจิตรกร เศษวงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายจิรกิตต์ บุญดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายจิรพนธ์ ศรีทนท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ ดอกพรมลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงจีรนาฎ ธงงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายเจษน์ษฎิน บัวทุม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา คะเซนแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงชนม์นิภา นามวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงชนาการณ์ นาพูน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงชลดา พลอาจทัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงช่อผกา ทนงค์ยิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ผลผาเลิศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงโชติมณี พิมพา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงญนันทพร สงดำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงฐิติณัชชา แดงสีดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญหว่าน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชนะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงทิพวรรณ สมคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนโชติ ลุยตัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายธนภูมิ ชมชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงธนวรรณ ปกษานนท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงธมลววรรณ สีเหลือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงธิดาพร จันทร์ศรีระมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงธีรภิญญา คำแปล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงนภัสศร ชนะวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๘
นางสาวนริตา หงษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงณฤดี ช่อรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงนลิตา พฤกษาชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายนันทวัฒน์ สุภาษิตสัญวัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายนิตินันท์ ยมรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงนินัสฌา พิมพ์แพน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงนิภาพร แก้วลาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงนุสรา ชาขันโท

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงเนตรดาว จำปาทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วหล้า

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายปุณยวีร์ บุญเทพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายพงศธร ภานุรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายพงศธร รัตนสมัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายพลกฤษณ์ ทองหลง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงพิยดา โพธิชัยเลิศ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายพิษณุ ลมประโคน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงพีระดา ดีผาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายพีระพงศ์ โยทะคง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายภราดร ตินะรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงภัครภรณ์ ปดใจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายภัทรพงษ์ อยู่ทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายภัทรพล ตรีศร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงภัทราวดี วรเท่า

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงภัทราพร พรมแพน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีทะวงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงภูริชญา พันหนองหว้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายภูริภัทร เกษกุ้มศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายภูรีวัฑฒ์ แก้วสังข์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงมณีรินทร์ พรมฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงมาติกา ประโลม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงมาริษา นาชัยเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงมิตา ใจหาญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงรัญชิดา อ่อนเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ เทียมทัศน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงรำไพพรรณ เดชชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ หินยกฮิน

้ ้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงวรปรียา นันติวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงวราณี ไชยลินฟา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงวริศรา วงษาเทียม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายวันชัย จรลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงวันวิสา มาตย์โค้ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงวิรัญชญา ภูสุวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายวิศวะ ยืนสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ แสงแสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงศศิณีย์ คำหวาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงศศิธร คำลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงศศิธร องอาจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงศิริกัญญา โตพิทักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงศิริวิมล สืบสำราญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชนะดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายสหภาพ บุรีมาศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงสายธาร วิเชียรโชติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงสิรินทรา สอนสูญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทเขต

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ ดงงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายสุรพิชญ์ กมลเมือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายอชิรวิชญ์ มิเขวา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูธร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงอนงค์นาง เพียรถนอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงอรทัย ลำเหลือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงอรปรียา สิงหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอริษา ปริปุณณะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงอริสา มัดทะปะตัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายอลงกรณ์ จันดาหงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงอาลีนา จันดาหงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายอัครพงศ์ ศรีประเสริฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทิพย์ทำมา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงอัญชลี ยมศรีแคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงอาภัสรา เฉวียงหงส์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สำราญวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงอินทิรา เกลียงกลม

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงอินทิวา เนืองแก้ว

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอินธุอร ทวีวรรณกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ คำบุดดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายเอกนรินทร์ อินวรรณา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงเอวิตรา สัตะโส

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายโอดล บัตรวิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา บัพโต

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงอารีญา โทอุทา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงอาภัสรา ชืนผล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปริศนา เจริญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายศตวรรษ นาเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๐
นายอภิวัฒน์ ด้วงโพนแร้ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๑
นางสาวสุปรียา เวียงใต้

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๒
นายทีฆายุ ทองจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๓
นางสาวอังคณา ยศปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๔
นางสาวอาทิตยา บูชาธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๕
นางสาวปภัสราพร ผลคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวนฤมล ปาหา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงอาทิตยา นาชัยฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๘
นางสาวปวีณา เศรษโถ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๗๙
นางสาวชุติมา วังหิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวจิตราพร อินทร์เคน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๑
นางสาวอัญมณี ปาจิตติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๒
นางสาวนภา ทาเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๓
นางสาวอภิญญา มูลจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๔
นางสาวสุมิตรา หัสพิมพ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๕
นางสาวอัญชิสา อ่อนเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายฐาปกรณ์ มูลลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๗
นางสาวนงนุช แก้วลาด

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๘
นางสาวปยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๘๙
นางสาววันทนีย์ จุ่มธิ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวนิจนิภา บุญหนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๑
นางสาวพิชาภรณ์ คำลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๒
นางสาวธันยา จันทะบุดดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๓
นางสาวปวันรัตน์ ใบแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๔
นางสาวปาริมา อันทามา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๕
นางสาวมณฑิรา พิมพ์สำราญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๖
นางสาวโอปอล์ อันเสนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงสุภัทตรา ลือชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๘
นางสาวพรรภษา พาริวัง

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๗๙๙
นางสาวจิราพร ชืนชม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงวิชุดา คุ้มบัวลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธีรดล ชัยมงคล

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายอัครพล ฐินะกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายศิรพัทธ ศรีสนิท

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๔
นายศรพิชัย แหลมฉลาด

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายคุณากร เปลากาละโก

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๖
นายนครินทร์ นิรัญชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๗
นายพงษ์ศกร โต่นวุธ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๘
นายคงกะพัน สะอาดถิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๐๙
นางสาวชุตินันท์ ภูธร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวกัลยวรรธน์ โพธิหอม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๑
นางสาวนัสวีย์ บุตรโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๒
นางสาวกชนุช วันเพ็ญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๓
นางสาวกาญจนา จารุกขมูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๔
นางสาวกุลธิดา เกตุชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงเกวลิน มันศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๖
นางสาววรรณภา ทำมิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๗
นางสาวภมรพรรณ์ บุญแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๘
นางสาวพัชราภรณ์ วันบัวแดง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๑๙
นางสาวสิริยาภรณ์ พินิจงาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๐
นางสาวจิติยาภา กวางขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๑
นายชลชาติ ปญนะพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายนพดล สุจริต

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๓
นายศิริชัย ประภาวะนัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๔
นายถิรวัฒน์ เตระนะกาโย

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายพาทิศ กาสิงห์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงนนทญา ไชยโยลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๗
นางสาวเสาวลักษณ์ สระบัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๘
นางสาวฐิติมา ตะบุญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๒๙
นางสาวนำหอม ช่างบุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๐
นางสาวปาริชาติ สมภาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๑
นางสาวผุสดี ทำมิ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงอริศรา ตินะรัก

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๓
นางสาวกรวิไล บุตรนันท์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๔
นางสาวอธิติญา สมศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๕
นางสาวปยะสุดา ซุยจุมจัง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงกนกพร พันธ์แก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๗
นางสาวคีตะพัฒน์ ดำพะธิก

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงวิวณภา อินจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงสิริวิภา ปองแดง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๐
นายพงศธร ปญญากาศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๑
นายทศพล ผันผ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๒
นางสาวพัชราดา อามาตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๓
นางสาววิจิตรา อนันตะภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงปทุมรัตต์ พาโคกทม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๕ นางสาวพรรณวรินทร์
แสงเทพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๖
นางสาวศศิวิมล ขันโท

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงศิรินันต์ บุญคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๘
นางสาวอริสา สีลำเนา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงกรรณิกา คำภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชนิตา นาพิมพ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๑
นางสาววโรชา อาษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงวิจิตรา ยอดดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๓
นางสาวสุพรรณิการ์ นุชเกิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายวัศพล พลเสนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๕
นายสุธรรม สุขแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๖
นายครรชิตพล ทนงค์ยิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๗
นางสาวศิริวรรณ คำชัยภูมิ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๘
นางสาววราพร ไกยสอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๕๙
นางสาวกัญญารัตน์ โหน่งบัณฑิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวพลอยไพลิน ปญโญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงนันทกานต์ ดีผาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๒
นางสาวเกศรินทร์ สระกลาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายภีรพัฒน์ ผดุงรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายชัยวัฒน์ คำวิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๕
นายภานุพงษ์ ธงงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๖
นายณัฐพนธ์ ฤๅโสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๗
นายธนสิน ศรีวรรณะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๘
นางสาวนำพร แก้วกำพล

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๖๙
นางสาววัชรินทร์ แข็งพิลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงอารีรักษ์ ปุริตัง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๑
นางสาวปยธิดา พวงไต้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงอาริยา มาหาร

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๓
นางสาวนพมาศ ธรรมภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงธีรนาฎ น้อยโคตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายทศพล สีสุแล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วนรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ฝายเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงกมลไพ ใหญ่สมพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๗๙
นางสาวสุนิตา ปมูลจะกา

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายนฐพงษ์ นันทะชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๑
นางสาวณัฐวดี มหาวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๒
นางสาวอภิญญา ดวงเจียน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๓
นายพุทธินัทธ์ โยหาเคน

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๔
นายเสกพนิต นันตะนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจภักดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๖
นางสาวปทิตตา ดำรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๗ นางสาวกาญจนาภรณ์
แท่งทม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๘
นายปกรณ์ แดงสีบัว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๘๙
นายจักกรี มาตะวา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๐
นายจิรภาส โมทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๑
นายชานน์ หว่านพืช

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๒
นายณัฐวริศ มะโรงมืด

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๓
นายตระกูล จ่าภา

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๔
นายธนวัฒน์ อุทัยโค

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๕
นายธวัชชัย บรรหารัก

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๖
นายพงศกร ธุมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๗
นายพงศ์ดนัย จันทะเกิด

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๘
นายพงษ์พัฒน์ ศรีลาวุธ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๘๙๙
นายพีรพล ยิมพันธ์

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๐
นายภาสกร ช่อรักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๑
นายวรวุฒิ อุทธโยธา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๒
นายวิษณุ เลิศศรีดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๓
นายศราวุธ วงษ์ลุน

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๔
นายศราวุธ ประโกสันตัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๕
นายเสน่ห์ แจ่มใส

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๖
นายอนุชา ลาพัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๗
นายอลงกรณ์ บุญโสภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๘
นายอลงกรณ์ มะเมีย

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๐๙
นายอินธิสรณ์ กำมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๐ นางสาวกฤษติยาภรณ์
มะลิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๑
นางสาวกิงนภา

่

เดชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๒
นางสาวกุลธิดา เทพแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๓
นางสาวเกศมณี โต่นวุธ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๔
นางสาวเกศสุดา ลาอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๕
นางสาวโขมพัฒน์ คงพูลเพิม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๖
นางสาวจรัสฉาย เครืองพาที

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๗
นางสาวจิราพร ถาจันราช

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๘
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมชาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๑๙
นางสาวชนิกา มงคลดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๐
นางสาวชนิกานต์ เทียมทะนงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๑
นางสาวชมัยพร จานมีชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๒
นางสาวฐิติมา ลือโสภา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๓
นางสาวณัฐวดี จันทร์ใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๔
นางสาวธัญญลักษณ์ พวงศรีเคน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๕
นางสาวธีรารัตน์ หนองหลวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๖
นางสาวนริศรา ดงษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๗
นางสาวนริศรา ชัยลาภ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๘
นางสาวนัทวิภา ช่างเชิงประดิษฐ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๒๙
นางสาวนิภาภรณ์ สมไวย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๐
นางสาวบัวแก้ว เพ็ชรอาษา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๑
นางสาวบุษกร มาตย์ศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๒
นางสาวปรินดา ลาอำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๓
นางสาวปรียาภรณ์ ไชยโย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๔
นางสาวปารินี จรลี

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๕
นางสาวปาริมา มูลจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๖
นางสาวปยพร สีลำเนาว์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๗
นางสาวผกาวัลย์ จันทะศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๘
นางสาวพรรณภา ผุยหัวดง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๓๙
นางสาวพัชราภา ไชยคีรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๐
นางสาวพัชริดา สินพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๑
นางสาวพิกุลทอง พลหนองคูณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๒
นางสาวมิงกมล

่

ภูถวิล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๓
นางสาววนัสนันท์ บุตรจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๔
นางสาววราลี วิชาชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๕
นางสาววิภาภรณ์ วงค์หมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๖
นางสาววิริยากรณ์ ศรีบุญเรือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๗
นางสาววีรญา อวนศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๘
นางสาวศิริขวัญ จันทคัต

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๔๙
นางสาวศิรินุพงษ์ มะณีเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๐
นางสาวศิริมา กุตมาสูรย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ กงทัพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๒
นางสาวสุปรียา ศรีจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๓
นางสาวอภิญญา ใจกลาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๔
นางสาวอรทัย ตันตะวาโย

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๕
นางสาวอรวิภา หม่องดัง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๖
นางสาวอริสรา รักษาขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๗
นางสาวอาริยา ลิมเบญจทรัพย์

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๘
นายยุทธศักดิ

์

นามทัศน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๕๙
นายปุรเชษฐ์ อิงอาจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๐
นายวุฒิพงษ์ พาลาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๑
นายปยังกูร สุราอามาตย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๒
นางสาววริศรา สัจจะวิสัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๓
นางสาวสมิตานันท์ ค้มสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๔
นางสาวดาริน จันดาสอน

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๕
นายนพเก้า มิเขมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๖
นายปรเมษฐ์ ภูมิศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๗
นางสาวภคนันท์ หินไชยศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๘
นางสาวภัทชริดา สิทธิภา

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๖๙
นายภานุเดช ศรีนิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๐
นางสาวรักษ์จิรา ประตินัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๑
นางสาววชิราภรณ์ โพธิหนอง

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๒
นายวรายุทธ ทวยขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๓
นางสาวศญามล ปดตะยะโส

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๔
นางสาวศิริรัตน์ พาโคกทม

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๕
นางสาวสุชาดา สระใหญ่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๖
นางสาวอภิญญา ปุรำภา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายประถม เหมทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงมาริษา นอนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงพัชราพร พรมโคตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงวัชรีพร สนิทพจน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงสุมิชา สิงธิมาตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายศุภกิต แก้วปทุม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายพิสิษฐ์ พาอุภัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายเพชร ชาตำแย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงชลลดา อูปแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงอนุสรา ทุมมุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดขามปอม  

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายเกียรติภูมิ บรรทม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายจิรกิตต์ โพธินาแค

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายพายุ อ่อนแก้วอ้อม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายสนธิ ลือโสภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายสิทธิกรณ์ ทองบุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงเนตรทราย ชาติวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงวรัทยา มีคุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงศิริธร ทองบุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธวัชโชติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่อนแก้วอ้อม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายรพีภัทร ล่ามแขก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายธีรภัทร์ สีหาคลัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายโยธิน จันทร์จ่าย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงอทิตยา คำมี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงรัชพร จรัญวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายวรวัช ศรีเทียง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายอานันทพล สิทธิศรีจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายสดใส สีนวนจำปา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิมโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายปรัชญา แก้วพิลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วประทุม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายเกษมทรัพย์ ทุมมาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นาพิมพ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายภาวิต แสงอ่อน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายปยะวัฒน์ ของเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ โตนวุธ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายเดชาวัต เย็นศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายมงคล เหลาไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาญสิงห์ขรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงเบญจพร พรมสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงวิภาวดี คำสุทธี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทันการ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงนวรัตน์ มงคลศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงบุษบา โทระ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสิริยาณี สาระสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงวรัญญา ยุบลวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงวันวิสา มะณีสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงธนภรณ์ สิทธิสาร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงขวัญศิริ แข็งพิลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงศศิธร เลิศสีดา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสิริยากร สีชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงดลยา ไชยโม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวรัญญา เหลาไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนรินทรา ผาเพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงกฤติยา เสงียมทรัพย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา โถทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายระพีภัทร ยาศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายพรมพิริยะ วุฒิงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ วังกะพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สีนวนจำปา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทันการ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายนครินทร์ แก้วประทุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายพีรภัทร แก่นโส

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงเสาวินีย์ พุฒมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงบุษยา ผลาผล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายวัชชิระ เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงวนาศิริ สีดาโคตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายวีระภาพ เสงียมทรัพย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงจารุเนตร สุธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายเอกบุรุษ สีหัวโทน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงอารีญา นามมูลตรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงปยธิดา เอียมใส

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงชุติมา พรมโคตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงรัตติกาล พิมพา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา อินทะวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายธีรภัทร แก้วประทุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงปริชาติ โตนวุธ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายยศพร อามาตโพสี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายเพชรกล้า ชัยศิลป

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงพรรณวิภา ของเลิศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนสวรรค์  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายธนาพล สุวรรณศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๐
นายอรรถพล ชุมโท่โล่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายธีรเทพ อนันตภูมิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายปรีชา ชัยดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุจินดา ศรีจำปา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีพุทธา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปวริศา มงคลพิลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูง วัดบ้านโพนสูง  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายณัฐวัตร แยงไธสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายจิรายุทธ ทองสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายธนภัทร วงศ์อามาตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงวริศรา ศรีคำภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๘ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงศศิภัสรา ไชยรินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงจิตรดา มะละตะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงณัชชา สารโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายจิรโชติ มหาผล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายแสนชัย โสระวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงธมนวรรณ แสงหงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงชาลิสา กรองสี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์โสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายณัฐฐากร พรมพิทักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายภูวนาท วิเศษสมบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงศิริภา อินทิจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมโส

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงชนิสา โพธิไชยย้อย

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ประทุมทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา วงษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงกมลรัตต์ แสงหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา เอือเฟอ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีหงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงคริสต์มาส แสงปาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ศรีระมี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธนชัย มันนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายวีรภัทร โหน่งบัญฑิต

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ เยาวจตุรัส

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงสุรภตา ราชสมบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงพวงผกา ทองสอาด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายนันทกานต์ บุตรนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายวรวุฒิ ศรีบุญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุนันท์กัลยา พวงจันดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ จารย์ยุ้ย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายสยาม สีหานาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรรณภา วังหิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๑
นายกิตติดนัย นามวงค์ษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงมัทธิตา พุงหนองพอก

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงสุภิญญา ปาติปา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดบ้านสระบัว  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายนิทัศน์ เทวิลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายองอาจ ชุมพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญมาตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทำมิ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา อามาตย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี โคตรทิพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงอาริยา เผือกผิววงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้าง วัดโพธิกลาง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๑
นางสาวสุดารัตน์ จ่าภา ๕/๑/๒๕๑๘ กศน.อำเภอปทุมรัตต์ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๒
นางปราณี หาสีงาม

๑๖/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอปทุมรัตต์ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๓
นางสุพรรณี พยัคฆ์สัก ๗/๒/๒๕๐๕ กศน.อำเภอปทุมรัตต์ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๔
นางอภิชญา ดีผาย ๔/๓/๒๕๑๙ กศน.อำเภอปทุมรัตต์ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายนพพร อัตเห

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายปุญญาภรณ์ โคหนองบึง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายวิสา ดงลุน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ลดา กาลสุวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายศรายุท วาดโคกสูง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายต้นกล้า มูลคำน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายฤทธิศักดิ

์ ์

ออมอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิน้อย

์

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายอัมรินทร์ ขอบแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายวันชัย ราชแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ทองขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายกชกร พิมพ์หนองตอ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงศิริอร ฉัตรสระน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายธนากร วงค์ศรีกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายชยพล อ้วนสงยาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ ฟูมเฟอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงบุญนิศา สินตะคุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงจิตวรรณ จารี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดสว่างวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายปยะพงษ์ สีมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายพันธกร แสงทวีป

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ จันโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายอุดมพร พิลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงปยะนุช ชุมปกษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงอรณิชา สายสมคุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก วัดสำราญ  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายไชยวัฒน์ ประสงค์สุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายณัฐดนัย หนันศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายเสกสรร ตาลดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงปนทอง มีเทียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดสุขประดิษฐ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายพงษ์เกษม ชูสงคราม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายณัฐภูมิ ปตุรงคพิทักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายปริญญา ปะวะภูตา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายณรงค์ จารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายฉัตรชัย จันทร์เจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงปณิตา จานมีชัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงปนิตา ปงสี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ โพธิจักร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงอังคณารัตน์ ทิพย์พันโน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงอนุตรา หงษ์เพชร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงอริสา ต้นจาน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดแสงอรุณราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายพิทยา เภาพิชญกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงมนัสวี หนองพร้าว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายเทิดศักดิ

์

สีชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายพชธกร รมเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจหาญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงสุภัสสรา สมดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ โยตำแย

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุธิดา สีโสภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงมัญฑิตา พิมพาสีดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามวงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฤทธาโย

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงลลิดา ลุนละวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงปยฉัตร บุตตะชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายอนุชา โลทะลาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงทอฝน ติมุลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายเกียรติภูมิ เศษลือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ วัดหนองบัวบาน  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงกมลพรรณ หารชัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ยวงสอน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงชญาภรณ์ ปดสำราญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
วัดหนองม่วง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงชมภูนุช ศรีแก่นจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงธิษณามดี ภูทะโล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงรัชนีพร เลือดอุดร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๑ / ๑๖๗
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รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงอนุธิดา ศรีสมบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายนพชัย ชลอ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายธนากร เลิกกันยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงรัชฎาพร ราบอาษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ ปองเขต

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๐
นางสาวภัชราภรณ์ พันธุระ ๗/๔/๒๕๓๔ เจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายอนุชา บัวศรีคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงชนาพร ศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายชวิศ สารธวัช

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟา วัดเจริญราษฎร์  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายคมชาญ เพียกำ

้

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายณัฐชัย แสนรัมย์

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายศิวพันธ์ ทองสุทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงพัชรพร สอนบุญชู

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงณัฐวิภา ผลไม้

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงนภัสสร สิงหาทอ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอารียา หีบแก้ว ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงภิริสา จารีรัตน์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงอภิรดี โสนาคำ

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุกันยา อัตะโน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงกิงดาว

่

กรวยสวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๕
นางนันทิพร กับแก้ว

๑๒/ตุ.ค/๒๕๐๗

โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๖
นายภาคิไนย ผลไม้

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายวรายุทธ เหมีองเขวา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๘
นายชาญเดช จันทราช ๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายสุระชัย สุระสร

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๐
นายพงศธร ต้นงาม ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีสุโพธิ

์

๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๒
นางสาวสุวรี พลเยียม

่

๑๔/๒/๒๕๑๓
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายศิริรัตกุล ไชยแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ พุทไธสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงนิรภาดา ขัตติยะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อุทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงณัฐพร จันทนาม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงพรวิมล อ่างแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนิรัชพร กุนิกากร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชาติ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๒ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายศุภากร ทองสุทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ หันชะนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายวุฒิชัย ไชยปาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายพุฒิสรรค์ นพผล

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงรัชนีกร วะหาโล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงศุภาพร กัสนุกา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีไทยวัฒนา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายธเนศพล ยุทธยศ

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงลลนา อรรคบุตร

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงกฤติยาณี โมลา

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยสุโพธิ

์

๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงเกวลิน จุ้ยมณี ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายจิรายุ มนโท

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายกฤตภาส แสงนาค

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายธวัชชัย จางจิตร ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายจักรินทร์ คาดหมาย

๑๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายธนพล โพธิตาก

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายศุกลวัฒท์ ยับยัง

้

๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

อ้วนศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายธีรภัทร หาญไชย

๒๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงพิชชาภา นวลสินเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แจ้ง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายสุธิราช ฤาชัยราม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายธวัชชัย เหมกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายอัษฎายุส อุปคุตม์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายศรนรินทร์ พุ่มผกา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายสรยุทธ์ ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงสุวรรณี ตาเมือง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงวรรณิษา บุญประกอบ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงพิสมัย ดานพงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงสุนิสา มลาชู

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงพรรณี คำนวณอินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรจำรวญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงมัทนา บุตรจำรวล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พยัคฆ์เรืองทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายวีระชัย หิรัญภิงคา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงกัลยา สุโพธินะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงชมพูนุช โพธิศรีขาม

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงณัฐธิกา บุญญามิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงปนัดดา กฤษณา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงศศิธร สุโพณะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงสินีนาฏ มหาเนตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายชนาธิป เหล็กนำคบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทิพโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรลัด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา แผงทา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงอาทิตยา ภูมิประสพ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงกัลยา มะลาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงฉัตรธิดา วงศ์คำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงปวีณา ผิวพรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงสุรินทรา วงศ์ตาผา

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายเสกสรร เอือกิจ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายศุภณัฐ ภูมิประสพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายธีรยุทธ ล่องลม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงเจตสุภา ผกากอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอึงโปโล

่

วัดปาเมตตาธรรม  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายธวัชชัย คุ้มกุดลิง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายณัฐพล ศรีอ่อน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายธีรภัทร กมลสินธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายภูมิรพี ศรีนาแพง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงกชพร ไผ่โสภา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายณัฐกรณ์ เชือเมืองพาน

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายอิทธิพล กลินจันทร์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไผ่โสภา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

เพชรโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายสรวิชญ์ โพธิศรีเนา

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงอรพิมล โพธิศรี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดศิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายวชิรพันธ์ เสนีย์องค์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงสุนันทนา ระดาไสย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงพนิดา ทิพโชติ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลชัยสุม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงฐานิดา ทนุการ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๔ / ๑๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงชนิศา ไชยวงค์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงอทิตยา ผกาผล ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงอนันญา ไสยรส ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สำแดงชัย ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงสโรชา บรรจโรจน์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โสนาชัย ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา กลาง  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายฉัตธพล พรมลี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายบุญชู ทับหนองฮี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายอานนท์ สมอาษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงนิตินัดดา ชูคะรัมย์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงปาลิตา บุญขันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ระวี แก่นคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สูญราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงสุภาพร จันทรเพชร

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงอาริยา บุญขันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายกรวิชญ์ ทาสระคู

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายรัชพล จันทะคัด

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายชัยชนะ บุตตะกะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายชิณวัฒน์ ทับหนองฮี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายนันทพงศ์ เติมสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

สีสันงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ สมดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายธนพร มาลำโกน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงกิตติยา เกตุด้วง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงทิฆัมพร แซ่เฮง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงลักสิกาน เติมสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุจิรา จวงจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยยงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงสุวิตรา โพธิสระคู

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสาวิการ์ บุญภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงนิภาพรรณ มีทา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงกาญจนา นามโคตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายเจตพล คำหลง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธีระพัฒน์ ดีชุมแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายสตีเว่น เหยา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายธนศักดิ

์

ใจดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายธนพัฒน์ บุญขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงฐานิกา หล้าคำพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงฐานิดา หล้าคำพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงอารยา อาจวงษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

วัดบ้านปลาคูณ  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงพรพนา เจนสำโรง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ แคนใหญ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงสุพรรณดี สำโรงแสง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายพชร งามเกลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ดีวงษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายศุภชัย บุญชำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงประภาศิริ จุลสม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงมะนิตา พันธ์สำโรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงสวรส สำสาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงเกวลิน เพ็ญโรภัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงจิรัชญา เทียนลำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงหทัยชนก ขันใกล้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงอรอนงค์ สองวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายพีระวัฒน์ วงษ์กัลยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๕
นายภูบดินทร์ ทาโล

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงชลลดา โต๊ะสิงห์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงธัญรดา พลขึดขีน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงธันยพร วิชาพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๓๙
นางสาวขนิษฐา ยอดภิรมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๐
นางสาวธัญญารักษ์ วงษ์วิลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๑
นายสุรศักดิ

์

บุญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๒
นายอัจฉริยะ สันโสภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๓
นางสาวจรรยา วงษ์วิลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๔
นางสาวอรณี แจ่มสงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา พิมพิลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ไชยยนต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงยุภาวรรณ วังนาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายวรเวช ขัติยนนท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไพรจันดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๖ / ๑๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอนุชา ธงศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีรอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงโชติมา เสนานคร

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงอพัชฌา ทนามศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายจิรายุทธ พูนเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายสุรเดช ทัดสี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๖
นางสาวรัตติกาล คงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วภูมิแห่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สามสี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๕๙
นายเชิดศักดิ

์

พระสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวสุจิตรา จันเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๑
นางสาวเอมอร อัศวภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๒
นายคำจร ภูช่างทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๓
นางสาวปริญดา ประเสริฐสังข์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วัดพรหมจริยาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายธนภัทร สารพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ เอียมปอง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงชิตาภา นาไชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงศิรประภา ศรีไชยยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายนวคุณ ตาลวิลาศ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงดวงกมล เดชสุทน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ ทิพยเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฝก วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายสมพงษ์ วอไธสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายชัยชนะ เขตสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีวรสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายธราพงษ์ ฉวีวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายเอกนภัทร เหวยไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายเอกรินทร์ หวังแห่งบุญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายณัฐพล สุริโย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายทิวากร บุรวัฒน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายวิชัย แพงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายวิภูวรรธน์ แสงปาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายธีรพงษ์ อาจะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงณัฐริกา สุดสอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงณัฐสินี พลเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงทิพปภา สุริโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๗ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงสาวิกา แย้มพิกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงธนพร ช้างเชียวกฤช

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงกีรตา อุดมรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงนิสารัตน์ สีบุตตะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ มูลศรีนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงอรัญญา ไชยโชค

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงพนิดา ประหา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงวริศรา แสงปาก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายอภิชาติ เทียมแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ชุมนุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงรุจิรา ภูมิภาค

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายยศกรณ์ ประหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายธีรภัทธ์ หาบ้านแท่น

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงมัตธุรดา วงศ์นุกูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายสุวรรณ ไชยโชค

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายรัฐชานนท์ ไชยโชค

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ อนันตภักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายเอกราช ใจบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายณัฐพร ไกรศูนย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายอนุทัศน์ ภูมิภาค

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายเฉลิมชัย สุริโย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงมะลิวัลย์ แพงแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงนิภาพร มาตมนโท

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงมะลิสา บุรวัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงแพรวพราว สารพัฒน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปูกจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงฐิติมา มูลศรีนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายจิรายุทธ ภูผาหลวง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายทิชานนท์ ทวีชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายธีรพัฒน์ เนตรวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ฉิมนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรมิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายชลชาติ จันท่าม่วง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายนัฐดรินทร์ มูลศรีนวล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายนคร สุริโย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายจักกฤษณ์ มาตมนโท

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายมนตรี จันทร์สระฮาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตาเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายชมะนันท์ บุตรพรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายศิวะ บุรวัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายเทอดศักดิ

์

บุตรสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายวัฒนา แพงแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงสาธิตา เกตุชาติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายพิพัฒน์ โพธิทา

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายธนากร ไกรสูนย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายสุระเดช อุ่นเรือน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ บาคาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงนราทิพย์ บุญปก

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายอภิวัฒน์ อุดมรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายนันทวัฒน์ สุริโย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงพรรชนิดา สากำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงศศิธร บูรวัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายวิทูรย์ จูมพะลา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายพลาญชัย คำศรีพล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงกรีนรัตน์ อุดมโภชน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายอนุชา แพงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงปาทิตา สุวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายธนา ทิพมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายธรรมรัตน์ นิตย์นรา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายนราทร ถาวร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายประวิทย์ ไชยะโชค

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายปรีชา มูลศรีนวล

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ แก้วเมียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายพฤษภา มูลศรีนวล

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายวรธน แสงปาก

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายอฏิภัทร แสงปาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายวีรวัฒน์ สารพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงสาธินี ท้าวบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ไชยะโชค

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทิพมณี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙๙ / ๑๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงพรนภา อุดมรักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงมัชฌิมา อัศวภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุดมรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงสุพรรณี อวดครอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายอภิชน นุริตานนท์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายจตุรเทพ จำปาแดง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ อนันตภูมิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายอานุวัฒน์ สันทาลุนัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายวัฒนธนากร เคนคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายเอกราช สุจริต

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายสุเมธ ไกรลาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงจินตนา แสงปาก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงสุวารี บุระวัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผงผานอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเงินคำผักกูด

์

วัดศรีวิไลมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายแสงชัย คนไว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงอภิษฎา โคตะมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงอธิตญา คูมูลตรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายเมธัส วรรณสมบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำสมศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายกฤษฎา พลเยียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายกฤษฎี พลเยียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายธนภัทร อัศวภูมิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายทองแท้ นาดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สีหานนท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงกนกอร มีมาก

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายวีระพงษ์ พลอยวิเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ชาฤชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายอนุชา คุณาเลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายอภิวัฒน์ บุตรพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงลลิตา บุตรพรม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงศิริอันญาณ์ สุขเกษม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงฉัตรนภา งามสมพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายปยะเมศร์ บุตรพรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงเจนจิตตา แซ่เล้า

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายทวิชัย สารเศวต

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงนันธิชา บุตรพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวหว่านศึกษาคาร

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายธนภัทร ไค่นุ่นนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไค่นุ่นนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายภัทรพล ไชยบูรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายชนินทร์ บุตรพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงชลธิชา สอนจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงธารทิพย์ ภูมิพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายพชร นามบุญลือ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายทัศนัย นามบุญลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายอัมรินทร์ บุตรพรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงอัญชลี มีพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงดวงดาว พูลมี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ สารบรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทะนามศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนนทิยา จันเทียม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา ธนูเสริม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงอรุโณชา รังศรีศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงนวลปรางค์ บุตรพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงปยะรัตน์ บุญกุศล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีม้า

้

วัดอรุณสิงห์คาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายธนากร เรืองตังยาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงศิรินภา ทองมี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงรุจิรา ชัยช่วย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงภัททิรา ผกากลีบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงอรยา กกฝาย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงรัชชนี แสนสัญญา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายอภิรวิชญ์ เนินแสง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายนคร แซ่เอียว

๊

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงสุพิชชา บุญเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายสงวนศักดิ

์

พลแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายณัฐภูมิ ศิริปราชญ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดโคกก่อง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายเอกรัฐ พรมษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายนิธิกร ดลเสถียน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สำรวมจิต

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงภัทรธิดา สายสร้อยจีน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายพุฒิชัย ใจเถิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายเจษฎา ใจคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายพีรพัฒน์ พลเยียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายภัทรดล กุจอาจศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายเอกบดินทร์ สุริโย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายวีรพล ตาลเลียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายธณาพัต พลเยียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายนฤเบศก์ กลินทับ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายธนากร แสนสุด

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงกรวิภา แสงโสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงจีรนันท์ แวงวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงวิญาดา พลเยียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงอลิสรา ภักดีโชติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงอารียา ปาเส

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงอารีญา ประดับเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงภัทรปภา คำภูเมืองสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ สมสวย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวิภาวดี พลเยียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงอลิยา ชาวปลายนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงปาณิศา ประดับเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร ถาวรยุติการต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวดงมันวิทยา วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายอรรถกร แวงวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงยศวดี ธนะศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายกฤษณ หล้าคอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงวรัญญา เอียมละออง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายชนะชัย บุญยะดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายศุภเดช พลเยียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ศาตราคม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายธนา ลำเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายนัฐพร เส็งดอนไพร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงฐิตาภา สะหุนันต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

พลเยียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายเลิศศักดิ

์

แก้วนาทม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงปนัดดา โฮมแพน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายกิตตินุกุล เปรินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายรัตภูมิ มูลศรีนวล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายปติพัชร์ นิพันโท

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงชนันพร มีศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงนภสร ประหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงพรไพริน ประหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายวิโรจน์ สุระหงส์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายพีรวิชญ์ ประเสริฐสังข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายชิณวัตร์ จันท่าม่วง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายภูวดล นามจุมจัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายศรัณย์ เจียระไนรุ่งโรจน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายเศกทพงษ์ สารพัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายอภิชาติ บัวแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงนัฐธิดา เสละไสย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไก่สะแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายณัฐพล เสละไสย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายแทนตะวัน ประหา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายวัชรพล ไชยโชค

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายวีระพงศ์ สางมาตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงกฤติยา อาจสด

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ อดกลัน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงอินทิรา โจทย์กระโทก

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายธนกร วรรณเชาว์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ สาระพัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงมะลิวรรณ นันตโลหิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงมุฑิตา สารุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงรัชนี ทิพมณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงศศิวรรณ พันธศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๕
นางสาวพรนภา มัคน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๖
นางสาวปนัดดา กุลาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๗
นางสาวสุดารัตน์ สีโห

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๘
นางสาวสุนิสา ตาลวิลาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๘๙
นายกิตติพัทธ์ ประหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๐
นายเกรียงไกร สารพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๑
นายธนากร สารพัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๒
นายฤทธิเดช หวังแห่งบุญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๓
นายวีรพล จตุเทน

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๔
นางสาวกิตติยากรณ์ อดกลัน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๕
นางสาววรรณวิทู วิเศษปสสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๖
นางสาวพรรณิภา สาระพัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๗
นางสาวอภิญญา มัดหา

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายภูรินท์ พิลาแหวน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายธนากร โฮมแพน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายณัฐพล บาลวิมล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงพรรษา แสงปาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงมะลิกา ศรีธาตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงรัชนี ประหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงญานิศา สีม่วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีหัวงัว

์

วัดธาตุอุปมุง  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายมงคล อนุชน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงนิสาชน ดงสันเทียะ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๗ เด็กหญิงแพรวประภา
ต้นหลุบเลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุกานดา เคนคำภา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายนันทวัฒน์ เหมกัณฑ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายบุรินทร์ เวียงสิมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายภัทรกร เจติยะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายกิตติชัย มานัด

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีรัดดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงสุนิสา เปลียนสุวรรณ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงกานต์ติมา ศรีกำพละ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทศสิงห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงเพชรลดา ทูลธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา ตรีเมฆ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงศิรินทร์ธร ศรีวะรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงเวณิกา สีดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เศษลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงชลดา อุทุมภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เดชศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงรลิตา รู้ยืนยง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายธวัชชัย สังกะสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ สีนาหอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายอนุชา นิโส

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงกาญจนา สาระรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายธวัชชัย บุตรพรหม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายสุปญญา พันเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงวิชชุดา พรรคพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงเพียงตะวัน กุลศิริทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายธนากร จันดาวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายปกวิน ทัดสี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ขันทวี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุริยานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายกิตติวินท์ มิงเคน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำสีเขียว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายนิธิพัฒน์ แก้วดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงชลดา ปนงาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงศศิภา คำเสมอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงศิริพร สังวรณ์จิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วัดบูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายทินกร ขมวิไลวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายจักรพรรณ กาแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายพิพัฒน์พล บุพศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายกนกพล ภูมิเขตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงอภิชาดา บรรจงจัตุรัส

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงวรัทยา ตาลกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงชฏาภรณ์ พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงขวัญตา พลเยียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีพรวรรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงอนุธิดา สุทธิประภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงสุพัตรา พลเยียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงปญญาพร พลเยียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายเจษฎา บุญนอก

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ พลเยียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายธนากร บริสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พลเยียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายอภิชิต ซ้อนซุย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายศุภชัย ใจมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายรณภพ พงเหล่างิว

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายศุภวิชญ์ นาเมืองรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายทินภัทร เทวรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงวรินธร พลเยียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงสุธิมนต์ พลเยียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายปรีชาพร สมวรรณา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๗
นางสาวฑิฆัมพร ภูมิประสาท

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๘
นางทัศนีย์กรณ์ บุตรวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๖๙
นางสมเพชร จิตจักร์

๒๑/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เหมียดมาลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงวิภาวี ศรีปราบหล่ม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงปทิตตา ไชยสาร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายกิตต์ดนัย ศีลพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงปณิดา ปะวะโค

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายวราวุฒิ แน่นอุดร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายวรมัน บุญเพิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายคณาธิป อนันตภูมิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงปวีณา ผดุงลม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายเอกศรันย์ จิระกร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พลเยียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายธีระภัทร์ ภูจอมทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายภัควัณ กลำบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายอชิรวัฒน์ ธงศรี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงปทมาลยา ์วงค์ราษฎร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงปานตะวัน มงคลวุธ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงมาลินดา แวงวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงวราพร ภูมิพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงศศิพร วัฒนโยธิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงสุภามิตา ประทุมชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงวาสนา เมืองมูล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงอัจฉรา ญาติคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงวธัญญา ใต้เมืองปาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงอรนลิน จันทร์กำจร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงพรนภัส พรมไชยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทิพย์ประเสริฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายนพคุณ บุญฉิม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายนัทธพงค์ แก้วกุมาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายภานุเดช สง่าเนตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงปณิตา โพธิเปยศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงนิธิรัตน์ ราศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงวราพร โนนใหม่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงลัดดา ทิพสาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา เสียวชัยภูมิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงอุมากร ยอดเสาดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูมิพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายดุสิต คำภูเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ ทองชุม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายมังกร บุตรพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายเมธัส ศรีคัดเค้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายวีรยุทธ คำศรีเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงกฤติยาณี ต้นจันทน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายเขตสิงขร เปลรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายจักตราวุธ ทุมเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายชัยพสิษฐ์ บุญเดช

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายธนภัทร สุมหา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายภัทรีธีนันท์ แตะต้อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใต้เมืองปาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายกิตติชัย ศิริวารินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายสรสิทธิ

์

นพคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายธนภัทร สีลำเนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงวนิดา หมืนเรียน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายอิทธิพล พลเยียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายกฤษณะ โพนเฉลียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายภัคนนันท์ สมคะเนย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญโสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายรัฐฤทธิ

์

เหนือบุตดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายศุภราช คันทมาตย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายจิรายุ ธนูรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายพสุมนต์ สารพัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงอุษามณี ท้าวบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์นาค

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงศิรประภา คำสุจริต

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงศิรดา คำสุจริต

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงอารยา ทองจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงอิสราภรณ์ พรมเทพ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงจุฑามณี พลเยียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายคมฤทธิ

์

ทิพโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ โลแสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนสง่า

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายสิทธิชัย ศรีไชยบาล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงสตางค์ ปาศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายภานุพงศ์ แดงสะอาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายภูวพล บุญจอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายพิสิษฐ์ สีเหลือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงอมรา บุตรสาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๗ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
พานิชนอก

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายชนาธิป ไชยะทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายภานุมาศ แดงสะอาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายจิราธิวัฒน์ แสงปาก

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงพรรวินท์ ศรีวิไล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๒ เด็กหญิงเกษรินทร์พร
เกษโกมล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทริเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงวิชญาพร อนันตภักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงวรภรณ์ กลินชู

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงอภิญญา ชินทะวัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายชนินทร์ธร แวงวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงญารินดา นาเมืองรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา แพงแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ พลเยียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงสุรัสวดี เกณฑ์เชียวชาญ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายสุทัศน์ บานหาร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปดชน

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๔ เด็กหญิงจิรพรประภา
เย็นวัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงพิจิตรา ศรีบงกช

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายอานนท์ ภักดีพล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงสุนิชา เต็มจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายฐิติพล อนันทวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ตังยศวิไล

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงอชิรญา สากำ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายอนุชิต ไกรสูนย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายกิตติพร ชาวนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ สุทธิประภา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงฒิพาวรรณ ปนศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงชนิสรา มีหนองใหญ่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายอิสยาห์ ทับทิมหิน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๗ เด็กชายเจษฎาบดินทร์
สละบัว

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงอัจฉริยา นารถศรีทา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงกชกร กลำเพียร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรพรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงญาดา แสงปาก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายกิตติกร ขจรสมบัติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงกวินธิดา บำรุงรส

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงเขมจิรา เข็มจริยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายศราวุฒิ สร้อยเสนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ นันตนะ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ เทพบำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายพิสิษฐ์ คงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายไชยมงคล นิมิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีกำพละ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงสุธารส พลเยียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยวิเชียร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงอัจฉราวดี ไถวเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายราชินทร์ เจริญกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ทองมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายวีระภัทร นัยเนตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายเอกภพ ประดับพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายคฑาวุธ คำแหง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงสุพิชา สุขแสน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ ประเสริฐสังข์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายศิรพัชร ชัยวัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทองอยู่
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ หาญพละ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายกิตตินันท์ ฝอยทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงจิดาภา ตรีเมฆ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงชนกวรรณ์ แก้วสิมมา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงกมลชนก นาโสก

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายอแลคตร้า การ์ดินเนอร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายกิจติพงษ์ มหาศึก

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๑ เด็กชายปลายฟาศิลป
สมนึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงพิศมัย พันศิลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงสาวิตรี จันทรโคตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เค็งนอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลทวี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงวนัชพร ขจรภพ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงชนันกานต์ พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายกณิศ บัวใหญ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายเอกพันธ์ เฉิดพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุกใส

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ ราชกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงชมพูนุช กำแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รัตนพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายชาคร ไกรศรีวรรธนะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงวรรวิษา นิระพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงจิรภัทร์ พลเยียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายวรินทร โสวัณณะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงสุจิตรา โพธิกะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายอินทรายุทธ จันทะคัด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงวรรณิภา ศรีเกือกลิน

้ ่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงศิริญญา พระสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพะเลีย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายขรรค์ชัย ขุณิกากรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายศตวรรษ สินธุเขตต์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายปลันท์ คงแถลง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงจันทนิภา มูลวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายมีบุญ มาตวังแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุทธิประภา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายปวีณภัทร สุทธิประภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๐ / ๑๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายณรินทร์ธร ฐานไชยยิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา รัตนวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายพรพงษ์ พิมพ์วิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายธรรมรัตน์ จ้อนนุแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายธีรฌาณ ศรีนวลอ้าย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายณัฐภูมิ ผดุงลม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงณัฐชนน เพ็งคาสุคันโธ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายวินัย ชมตรีนอก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ตังตระกูล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงญาโณทัย อุทาโย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญศักดิเลิศ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ พลเยียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงบุญยาพร การินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงลลิตา บำรุงรส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเฉลียว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายเฉลิมชัย พลเยียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัดนิคมคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงกิติยากรณ์ เสาเวียง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงชนาพร เติมวุฒิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ชินคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีระวรรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายชนะสิทธิ

์

คำทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงมารีน่า น้อยเหล่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงมาลัย ไตรยสุทธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงพรพรรณ จันทะคะมุด

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายปติภัทร ทรหาญ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายธนกร เอียมสุวรรณ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายพีระพล จันทร์พุดชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงโสภิตา โพธิสว่าง

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงนุชรา สมมัง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายศุภณัฐ สอนสะอาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายวชิรพล นันธิษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายวชิระ แสงสว่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายธีรเมธ วงศ์ใหญ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายชยพัทธ์ โพธิสว่าง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายภูรีภัทร ส่องแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วิชัยโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ กาฬสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายนพคุณ เสลจุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายพงษ์ศิริ วรรณพัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายภูรินทร์ พลเยียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายสงกรานต์ ศรีคำแซง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ คำแดงไสย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงพลอยชมพู วินทจักร

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงพัชราภา วรรณพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์สามารถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงเกษมณี พิมพะเลีย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา รัตนวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายไพศาล ปอมหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริวาลย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ ญารังษี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายก้องเกียรติ ไชยแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายปรัชญา แวงแสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุปราช วัดสิริมงคล  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายปณฑารีย์ พระไชยบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายวีระวัฒน์ ลำจุมจัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายเจษฎา มูลศรีแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายอำพล โรมะนัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายภาณุพงษ์ บุตรศาสตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายอะทิตย์ โฮมจุมจัง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุตรศาสตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงญาณิศา กุลโสภา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ ทิพย์บุญชู

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงณัฐชญา ศิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายอภิชาติ ผิวดำ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายเจษฎา ฤทธี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงหฤทัย ประทุมชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประชารุง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทร์ผา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายธนพงศ์ ทิพประมวล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายวุฒิชัย บุตรศาสตร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายสิทธิชัย ลุนสิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงจิราภา โขงจำปา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงพิชญธิดา ลำจุมจัง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงสุริวิภา ชาภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงเปรมพร ปตฝาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงเพียรจิตร บุตรศาสตร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงอภิษา ทองนาเมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงสุธาสินี ทะเรรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์ผา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จักสุจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายกนก งาหัตถี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายวรชาติ บรรจมาตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงณิชกานต์ โพธิชัยศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงปณิตา นันตา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงพิชญาภา มณีแผลง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงศุภนริศรา พลาโส

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงทาริกา บรรจมาตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงฐิติพร จันธฤชา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายกิตติ พวงปญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุทธิศาล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงณัฐนาถ จุทาผาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายอัมรินทร์ นามบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจคำพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงจรรยาพร สีพบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ พลเยียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายจักรพงษ์ พัฒนโชติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายกรวิชญ์ ดาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายชิตเขต จิตวุธ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายธเนศพล แน่นวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายธีรภัทร รัตนบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงกนกลักษณ์ โลตุลิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงจริญยา พันธ์หนองโพน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงชัญญานุช แหลมฉลาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคศรีทา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงสุภาวดี บุญพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงอังคณา เวียงสมุทร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงพิมพิศา วิเศษศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายกีรติ ทิพบุญชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงกรกมน วันทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงเกษธิดา ถินมานัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงจินนะภา มุสะกะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงดุษฎี จวงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงมยุรฉัตร ดอนลาดลี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงอรพิน ประหา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ วัดศิริชัยธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงพิมผกา ยศกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายชานนท์ เจริญเขต

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายอภิชัย เศรษฐมาตย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงญาณวัฒน์ พรรณวัต

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายพงศธร ลุนศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงอุไลวรรณ ขอมีกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงมาสินี นารถสีทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายจิรเมท ภาคภูมิ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายณัฐพล กมลวิบูลย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายปญญา มิเอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายพยุพล แพนลำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายศักดินนท์ ประชานันท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงธิชานันท์ น้อยอามาตย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงพัชร์พิชา งาหอม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงรัตนากร กระสังข์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายคัมภีร์ แย้มศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ วัดอนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายปยะพงศ์ เพชรโรจน์ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อนุราชคณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณกร มหาวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายภูวนาท พระสว่าง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายเนติธร เมืองแวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายธนากร พรมลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วดวงดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายชนะพล คำแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายปรเมศ นาคำแยก

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายรพีภัทร์ หนองขุ่นสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงสุภาพร ทับทิมหิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทับทิมหิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๔ / ๑๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายนนธิชัย สมบูรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายวันชัย การิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงบุญศิริ รอบรู้ดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงกมลชนก พรมวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายธีระภัทร สายรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายปยพงษ์ ทองสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายเจษฎา คำสีเขียว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อนุมาตย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีใส วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ เพ็ชรนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายสุริยา จันทร์เบ้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายกฤตนัย เพชร์อยู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงบุษบา นาคำแยก

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงเดือนฉาย อินประจง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงนฤมล ทรหาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงจิราพร บูรณะกิติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงอุมาพร ไกรยะบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายเด่นปราการ สะสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงกัลญาณี นาวิชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงชยุตรา ดลประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงณัฐพร เทพนิมิตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงศรินดา มโนธรรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงสุจิรา ขาวสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา ยุตกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายจักรพงศ์ บุตรศาสตร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงชฎาพร มูลวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชา บุญลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
มุ่งชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงชุติกาญน์ ปนคำปน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายทินกร ทุ่งลาด

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายอนุวัฒน์ วรชินา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์บูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงฑิตยา บุญเลาะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ไกยเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงธัญสุดา ทองจุลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอมศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายนนธิชัย สมบูรณ์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายปยทัช รอบรู้ดี

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายภูวนาท พระสว่าง

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อนุมาตย์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพันธุวดี พรมลา

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ทับทิมหิน

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสีใส สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๑
จ่าอากาศตรีพงศ์พลินทีปต์

บุญเศียร
๓๑/๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายกฤตนัย เพชร์อยู่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายต่อศักดิ

์

โนนตาสี
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายทินกร ปสสาไสย์

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายพับทอง นาคำแยก

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายศุภชัย คำเสมอ

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงกัลญาณี นาวิชัย

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงจิราพร บูรณะกิติ

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงชยุตรา ดลประสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงณัฐพร เทพนิมิตร

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญลี

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงบุษบา นาคำแยก ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงวนิชญา สุพรรณา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงศรินดา มะโนธรรม

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงสุจิรา ขาวสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงอุมาพร ไกรยะบุตร

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ เพ็ชรนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๘
นางสาวกัญญารัตน์ มุงชู

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๓๙
นางสาวชฏาพร มูลวรรณ์

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๐
นายจักรพาศ์ บุตรศาสตร์

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายทินกร ทุ่งลาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

กุลอาสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายพิพัฒน์ ยาลาเขต

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายอนุวัฒน์ วรชินา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์บูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงชุติกาญน์ ปนคำปน ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงฑิตยา บุญเลาะ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงณัฐสุดา ไกยเดช ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงธัญสุดา ทองจุลย์ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอมศรี

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหิงหาย

่

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายธนายุทธ อนุภาพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงวิภาดา ไชยลักษณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสุธิดา บุญชม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงชลลัดดา ไชยดำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงกวินธิดา ชืนชม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงกัญธิชา ศรเสนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงยุพเรศ ศรีสุธา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนาตาชา ทองแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ยาวะโนภาส

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายสุรชัย พะพิยุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงจตุรพร ผงไธสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด วัดปราสาทวิชัย  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายโชคชัย วังคะฮาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายธนัชชา พลซือ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายศุภกฤต แสงสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายนนทกร สายันเกณะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายพุฒิเมธ วังคะฮาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายพีระพัฒน์ วังคะฮาด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ กุลวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ วังคะฮาด

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุวรรณไตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพณิตา ศรสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายสุวนันท์ พันธ์พละ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ อุคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายกวี สมสะอาด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วัดโพธิศรีชัย

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๕
นางปราณีย์ หมุนอุดม

๐๗/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายธนพล วรขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายอดิสร ภูชัยแสง

๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงปนัดดา ขุนาวัตร์

๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงศิริวิมล บุญจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงศุชิราภรณ์ ธรรมวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงกานดามณี โสภัณนา ๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุงวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายอนุสรณ์ ผมหอม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงวิลาศิณี ปาโส

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงเกศรา นิยมคุณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ โลหะพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงธัญธร นำกระจาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงนฤดา มีถาวร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงประภาพร อ่อนโพนงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงวาสิษฐี สอนภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงพัชรพร ก้ามกลาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ ยางสูง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายนครินทร์ มีถาวร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายพงศกร ลายโถ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายจิรเดช ประสมงาม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายศราวุฒิ เทียบผา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ คำเล็ก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงธนิตยา อุบลบาล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงนัตธิตา ไชยพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงบุษบา สืบเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงแพรพิไล ชาภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงอรุณรัฐ ธรรมวิฐาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายชานนท์ เจริญชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายเจษฎาพร สุดมะให

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายชาญณรงค์ ยาวศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงจิตรดา พิมพ์สิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมวัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีมาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีมาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงภัทราภา พลสิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงมาลินี โยลัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อรเวียง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เอกชัยรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายนราธิป มังมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงกนกพร เสาสูงยาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงชลลดา ภาคพรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงสายธาร สมสมัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงวรรณภา ทรงนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวนพังหาด คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายกันยกฤต หนูหลงพะเนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายธนโชติ โลแพทย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร อ้วนคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพาชาติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงพรณภา ซัวเอ้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงลักษณารีย์ ไชยะเสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงสาธิดา พรมสูงยาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายฤทธิชัย ไม้หอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงธัญชนก พาที

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีภูงา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายเตชินทร์ สมจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงนริศรา เสาสูงยาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายธนัท อรเวียง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายดุสิต มาลาลำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายจิรวัฒน์ อุบลบาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายชินภัทร พลศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทนทาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายพรรษา คูเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายนพรัตน์ ทองมาลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงขวัญข้าว กันสา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายจักริน จันดำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงฐิติมา คำแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวแดง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงทิฆัมพร กัญญาบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายธนากร สร้อยสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงปารดา ม่วงมูลตรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายปยาพัชร สงครามภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงพรรณิภา ผลาผล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทพวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงพิชญา ชนะพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงภัคฆนาพร นาคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายภัทรศักดิ

์

พานิชย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายศุภกิตติ ชนิดไทย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายสิรภัทร สิงห์ชา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงสุทัตตา นากลาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงอธิติยา โยธาจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑๙ / ๑๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงอนัญญา แวดศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงอภิญญา เพชรวิสัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายอรรถพร เย็นนิกร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายเฉลิมชัย หงษ์สอ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โพธิคำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงบัวชมพู ดุนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายปรัชญากร เรือนแฝง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงพิมพ์พร โพธิบุรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงวรรณษา บุญเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายสรวิศ เทศวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กือสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงอนิศรา เหลือลำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ท่าสว่าง  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายจรรยาวุฒิ ยมรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายศุภกร หล้าจันดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายสรยุทธ อุตรา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายคมกริช ฤทธิธรรม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงกัญณัช ยางเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงกัญยาณี อะทาโส

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นันทวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงอรญา ทิงโคตร

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงอิสริยา บัวแสน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายธนกร บินอามัด

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ พรมสูงยาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายสุริยะ ยางเงิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายอธิชา ลามุงคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายสิทธิพงษ์

์

พรมสูงยาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงกุลจิรา ชัยพานิช

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ วงศ์ภัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงกัลยกร พลภูงา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงพรนัชชา อีสา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงศ์ใหญ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงหทัยชนก แก้วใส

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงอุมาพร จันทร์ร่องคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงวนิดา ช้างสรรค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเกลือวิทยา ปทุมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายวาริช อวนศรี

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายอภิชาติ สิงห์ชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายวัชรพงษ์ ทองภูธรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายจรูญพันธ์ จันทร์อ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงนำหวาน ชมคุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงรัชนีวรรณ วงศ์ศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงโสภิตา โสภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำชาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงพิมลพร ศรีเวียง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงธัญญากร สายยางห้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงสรยา ฟองไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงภิรมณ เพียนอก

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายธเนตร ไชยรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงศศิธร ทองโคตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงอภิษฏา สุโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงศิริทิพย์ สวนมอญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงปพิชญา ผลาผล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงอัญชิสา ไชยรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงวรรณกรณ์ ไชยเสนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงสุรัชฏา นนทะภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงวรัญญา ศรีมุกดา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายกฤษกร จันทัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ศิลปประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายยติวัฒน์ แก้วภู

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายชวิศ ผลาผล

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงสุภัทรา สุทธิชา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายอิทิคม วงค์เสนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายเสกสรรค์ ศรีสมบัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

เชียงศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงพรปภา กมลคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายสุจินต์ ข่อยแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายภานนท์ บุญศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงอภิญญา ผลาผล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นโส
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงวิชิตรา สุมาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงรวงข้าว ภูศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อย ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายนิลพัท เพชรฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงปรายฟา มะหันต์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงกานต์ชนิดา ภักดีบุรุษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงจาริดา สามคูเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์ ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงทิพพ์วรีย์ วรรณสุทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายแทนไท วรรณสุทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดพังยาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงกชกร คำโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทุมวัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงวรัทยา ผลาผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงศิริภัทร มูลพิมพ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา นรารัตน์กุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา พิมพ์ษร

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายธนากร อีสา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายอำพล ขำหล่อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงวิยะดา ผาเลียง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายสิทธิชัย สุจริต

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๓ เด็กชายอนันต์ธนาดล
พลศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายเสกสรร ศรีรัตนพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายเบญจรงค์ พรมเกตุสกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงสมฤดี ศรีมูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หนองยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๗
นายอนุชา ทาประจิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๘
นายสหรัฐ บุญยิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๔๙
นายศุภกานต์ บุญขันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๐
นายชนาพร อุยบอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๑
นายจินดา สุทธิปญญา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๒
นายธีระศักดิ

์

ยอดดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๓
นายไชยวัฒน์ วงษ์สมบัติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๔
นางสาวนิพาดา ธงสันเทียะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๕
นางสาวจุฬารักษ์ พลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เหนือสูงยาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายศิวนาถ สารัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พิเนตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงปริศนา แก้วหานาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงวริศรา ยางนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงพินทุณิชา ธงวิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงคีตภัทร สระสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าฮก เหล่าฮก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาวิกัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายธีรโชติ สีดา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายวรชัย ชมภูพิษย์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงคณัสนันท์ สุทธิบาก

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงสโรชา เทียนปรุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงวรกาญจน์ เชียงพฤกษ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๘ เด็กหญิงวรัญทราภรณ์
หาวิโร

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ พิณพงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายอนุรักษ์ สุริหาร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงสุภาพร วิสาเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงกัญชพร ต้นทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงกาญจนา เทพบรรหาร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายวชิรพล บุญพา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายจักรภพ ทิพนัด

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงพิชชาภา ภูจอมแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายวัชรากร อ่อนสมัย

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายวิชยา อารีรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายศิรชัช ดารา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สัตนาโค

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายภาณุเดช เพชรอินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายวิศรุต สวนโคกกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงปณิตา วิลัยพิศ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงฐิติพร สร้อยวิทยา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงนภัส สมยัญพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พาระไพ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายทรัพย์สิน เสสนาเวช

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายพันธ์มงคล ทองประโคน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายตฤณธัช ภูสีดิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงชิษนุชา พันสาวนัด

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงจิราพร รัตน์ศาลาแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์

์

วัดบ้านหนองแวง  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ดอนศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงจิตตา พลนาคู

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงนิรัชชา วิเศษยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงภัคจิรา จิตสวาท

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายเทิดศักดิดา

์

วิเท่ห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายธนภูมิ แฉ่งใจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายวิเชียรโชติ เย็นวัฒนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายณฐพงศ์ แสนชนะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายนรบดี โพธิวิเศษ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายบัณฑิต พระนำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายศิริชัย อาจสมัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

โพธิศรีคุณ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายสุชาครีย์ ทีพิมาย

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีพฤกษ์ภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายณภัทร์ มหามาตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายณัฏฐพลต์ วงษ์อนันต์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายมัฎฐวงศ์ ภูกลองไชย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายลิขิต เนตรแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนตรแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงธันยพร แก้ววิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ชิดนอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงสินีนาฎ ศรีวรรณะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีนวนจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงจรัญญา สันคะนุช

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๖ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
อุทัยศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงภาวิดา น้อยวิบล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงมาลิณี ค้องกำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงยดาภรณ์ แสงโทโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงกิรณา สุวรรณชะลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงแก้วตา ดวงศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงปณทารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงศศิประภา สาไชยยัญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงหงษ์เฟอง จันทะเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พันภูมิพฤกษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๖
นายพายุพัฒน์ พรพนม

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๗
นายมัชพล ม้าวทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงกัลยา วาดพนม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๒๙
นางสาวสุพิชญา อินอุ่นโชติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๐
นายปฏิภาณพงษ์ พันอนุ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๑
นางสาวปวีณา ตลับทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา ร่มซ้าย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๓
นายทัตเทพ อินทนนท์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๔
นายกฤษฎีกา ซามัชฌิมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๕
นายกิติพงศ์ นุ่นสีดา

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๖
นายครินทร สายโสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๗
นายจตุพงศ์ อุดมทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๘
นายธนาคาร อาจคำไพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๓๙
นายพุทธชาติ พาละภัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๐
นายภูมินทร์ สุทธิโสกเชือก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๑
นายวัฒนันท์ โบราณมูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๒
นายศุภกิตติ

์

เรียงไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๓
นายอรรถวัทย์ กุภาพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๔
นายอลงกต อรัญพูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๕
นายอัครพงษ์ เคนชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๖
นายอัมรินทร์ สินจักร

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๗
นางสาวกวินทิพย์ ดวงขวัญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๘
นางสาวกัญญารัตน์ แดนนาเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๔๙
นางสาวจิตรวรรณ นามมูลตรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๐
นางสาวจุฑามาส รุดเครือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๑
นางสาวชนันท์ธร เย็นวัฒนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๒
นางสาวชนิสรา พึงโพธิ

่ ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๓
นางสาวศรัญญา อนุเดชากุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๔
นางสาวศศิกานต์ สีพะนัด

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๕ นางสาวชณัฐศิกาญจน์
สว่างวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๖
นางสาวนันท์นภัส คำมงคุณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๗
นางสาวปยวรรณ สีหาจ่อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๘
นายวชิร สิงห์ภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๕๙
นางสาวศศิธร ฐานะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๐
นางสาวดวงดาว วิชาสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๑
นางสาวดวงเดือน วิชาสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๒
นางสาวภูษนิศา ไชยศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายธนกฤต นาไชยยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ริกำแง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๕ / ๑๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงชนัญชิดา กิงนอก

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สันทาลุมัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายชีวานนท์ ดาราษี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงรชรินทร์ เครือเนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายฐากูร งิวเซอร์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายโกวิทย์ สีลาเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพลไกร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีสงคราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ อังคะคำมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงชุติมา เอ็นคะวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายคนัสนันท์

ั

รสดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนจิก วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายธนิตย์ คำแสนเดช

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงสิริยากร สายโสภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษพรรษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายธันวา จันทรประทักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงปาริชาติ น้อมระวี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ประสีระตา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงพีรดา โสกชาตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงวริศรา จำนงกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงทิฆัมพร พวงทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายเฉลิมชัย ศรีลาอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงหฤทัย สวัสดิแวงควง

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงจณิสตา อุ้ยประโค

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี วัดบ้านบาก  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงพรทิพย์ พิมงาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน วัดหนองแวงควง  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงศุภาลัย ระถาวนิชย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายปณณ์ ปทุมเพชร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงกำไล หอมอ้ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายกิติพันธ์ หอมคำนึง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงพรชนิทว์ วิชระโภชน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิบาก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายภูวนาท วิรัญมาตย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สันพี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงนภัสสร สีหานาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงนันทิดา มนปราณีต

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๓๙๙
นางสาวอัจฉรา วงษาเวียง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๖ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๐
นางสาวนำฝน สิงห์กันยา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๑
นายณัฐวุฒิ อังคะคำมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๒
นางสาวอารยา มูลกันยา

๐๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา วัดเหล่าล้อ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงจันทิมา เทพเวที

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงชลริสา ภูบุญภา

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายพีรศักดิ

์

แก้วมะไฟ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วิชระโภชน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงกฤติพร วิเศษไสย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงประภาดา จุรุฑา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ มาศไชยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายธนพล ธิน้อมธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายศิรศักดิ

์

เจ็กรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงกนกอร รัตนธงชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงสรินยา โยธาสุภาพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายอภินันท์ สาไชยันต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา วัดดอนนำคำ  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายเอกพล บุตรแสน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายเตวิชญ์ แสงขุรัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายพิทักษ์ สีสันทา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายธีรภาพ ปจรีย์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายสาละวิน ตะวัน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา มณีโคตร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เบญจะ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายทวิชา จันทะบุรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายทองวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายชานนท์ เสนปอภาร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายปฐมพร สุขณะลำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงปยะพร โสภาอุทก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงพนิดา เสถียรเขต

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงลูกเกด ทิวะพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายสหชัย จันทิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงสุวรรณี สมฤาแสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยเสนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายกิตติธัช จันทะมิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายธีรพล มูลกันยา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายประวิทย์ กิจมานะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายพงษ์ธนพัฒน์ โพธิจักร

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๗ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายอนุพงศ์ มูลเทพ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายนิติพงษ์ โทมุลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายณัฐพนธ์ สิงห์ปอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ พันทะมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ ชาญเมธี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายรัฐพล กะการดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงภัทรภร ลาดหนองขุ่น

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงอัจฉรินทร์ ชิณะไขย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงชฎาพร แพงคำฮัก

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงวรรณษา สีคุณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชารีผาย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงกัลยาณี ใจสวย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงวริศรา สิทธิสังกรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ธาตุวิสัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญชัยมาตย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายสิทธิชัย ทวีอินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงภัทราพร สาวิพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายศตวรรษ ยันตพจน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงทับทิม ยุระศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงปทิตตา สิงห์สนัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงศุนัญญา มีแคน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ติละบาล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายอลงกรณ์ ไชยพิศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายธิติกร ด้วยสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายนัฐวุฒ เพิมผล

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายเอกราช ด่านโอภาส

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาสระคู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โตอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายนิวออสการ์ พันเหมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายวันชนะชัย อะสงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงกิตติยา ด่านโอภาส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายฉันทวัฒ นุ้ยโหน่ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายธเนตร สัมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงพิยดา นานวน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๘ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงชลธิชา มีสุภาพ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงพิมพิศา มีสุภาพ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายปรสี แก้วละโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงสุจิตา ไชยวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายชัยวัฒน์ สีโล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายชนวีร์ สามารถกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายพรเทพ สุนทรนันท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายวัชรพล ภูสนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายวัชรพงษ์ ภูสนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายศุภเศรษฐ์ แพทย์ทองซิว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงเนตรนภา ยางสามัญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงณฐพร ฟกเขียว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายคมกฤษ สนิทพจน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายณัฐดนัย ผลาผล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายปรัญญา ทองรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายธนากร คันธี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายธนวิทย์ ผลาผล

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงสุชาวดี ปองเขต

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงนิชาดา ปุระศรี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงปยธิดา บุญม่วงมา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวิราวรรณ เวียงฆ้อง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ทีนำคำ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงธมกร สุดพังยาง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงมารีนา โยสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงณัฐา จันทรวิภาค

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายมงคล พยัฆษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ผลาผล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงศศินา ผลาผล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายณัฐวงศธร สุทโธ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ ผลาผล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายธนาดุล คำจันวงษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายนัชชา ถุงนำคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายฐิติกร บุญร่วม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา แสนเวียงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงปนัดดา โลเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒๙ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุตตโสภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงชลลดา โนนโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงชนิดาภา ชาตาสุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงเขียว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงสิริพันธ์ สุดตัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา พิมพรมมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงเกตน์สิรี ดีสีทา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ขันคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงกฤตยา สุดชา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายวิศิษฐ์ เสนกระจาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายยุทธนันท์ ทีหัวโทน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายศราวิน ดีละอ่อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงภัทร์นฤน ภูหนองโอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดานำคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงวรกัญญา ศรีรัตนพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงสิริวิมล คำสิงห์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงวิริยา บุญล้อม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงญารุณี สุดชารี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงนันทิดา ทองนรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงฟากัลยาณ์ ศรีพุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายเกรียงไกร จันทะโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดขำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายดนัย กองเงินนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๘ เด็กหญิงอัฑชณิกานต์
ชำนาญพัว

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายอดิศร ผลาผล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ถุงนำคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายอรรถพล หันนำเทียง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีสถาน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายธิติวุฒิ อุตลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายพัชรพล สมสะอาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงฐิติพร ดานำคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงฐิติพร แสนนำเทียง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผานำคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงศุพัชราภรณ์ ภาสิมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายชานนท์ แสนนำเทียง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๐ / ๑๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายมณเทียน พาสองชัน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายมนัสภาพ แก่นภักดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายเกริกชัย สุทธิประภา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายวันวิชิต วันดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงจิราพร สวนมอญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงนิตยา ผลาผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายโชคอำนวย สมกูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงคีตภัทร สนิทพจน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงสุนิสา สุทธิประภา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงอัญฐิกา พัฒโท

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายฟลุค น้อยนำเทียง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงจันจิรา จำปาคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงสุนิสา นนตะรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายธีระพงษ์ สงพระ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายกรรวี ชุมแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายขัยศักดิ

์

กองเพชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรบุญชู

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงอนุสราภรณ์ บุตศรีมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงสายธาร หอมทรัพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายพฤฒินันท์ รัตนะวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงวรัญญา ลามี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายภูมิกร แสนทัศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงศิริยากร กัญญาคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงสวิตตา วงษ์ชาดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงรัชนี บุญลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงเกศแก้ว ชมภูนิมิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงูเหลือม วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายชาตรี ชุลี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ผลาผล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายธีรพงษ์ ผดุงรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เหลาโสกเชือก
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายพิเชษฐ์ นาคสี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายวสันต์ ผดุงรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายวิรชา ทันรังกา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงกชกร น้อยสงวน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงกชกร พัฒโท

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ไทยด่อน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ขุนาพรม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงนภัสสร เจริญวัด

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงเฟองฟา ทองสูรย์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงมุกดา ชินคำ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงวริยพา ผดุงรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงสุจินดา หมืนหาวงค์

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงสุดาวรรณ จันทร์คูเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มีทรัพย์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กองศีรหาจักร์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงอมิตา ขุนาพรม

๒๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงอรปรียา สุจริต

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายปริญญา พลอาษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงสริญญา วิชัย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงวารุณี นามบุตรดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงอุษามณี ทองคำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายรภีภัทร รัตนสังข์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายกิตติภพ พลอาษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายนพเกตน์ ทองรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายพงศกร ลวงหอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายศุภศิน วิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายอนุวัฒน์ อบมาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ชินคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงชุติภา แก่นแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงปริณดา สินอินแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายธนาโชติ พลอาษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายประดิษฐ์ รัตนสังข์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายก้องภพ แสนศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายเกษฎา สาอุตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายชินดนัย สีนิล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ช่วยสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายธันวา สว่างอารมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายพีรดนย์ การนัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายวีรภาพ สุดพังยาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๒ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สัมมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สุจริต

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงนิภาพร ทองหนองบัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ผดุงรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงภัณทิราภา ทองรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงวันวิสา แก้วคำไสย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงอธิชา ผดุงรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงอริสรา เปภักดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายวรรณชัย อินทร์สา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายบารมี ชูรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายสุพคิน ปราบภัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงรินรดา ยอดดอกไม้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายประสิทธิ

์

ยมหา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ฝูงสูงเนิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายมินธาดา แก้วคำไสย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายจักรี ไชยพล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายภาชิญ กลีบจำป

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายพิทวัส ชนิดนอก

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

วาสนาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายฤชา แสนศรีจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงชนากานต์ นามจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงธนัชพร เพ็ชรแสวง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงนัฐลดา รัตนศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงศศิธร สำนาญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงพิชญธิดา คำสระคู

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงปาลิดา พิมพ์ภูงา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายรพีภัทร ภูขุมดิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงพัชราภา สงนอก

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมอตา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายธีรยุทธ ผลาผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ แปนแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรราช

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เกษามา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายธนกร นำคำ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงพรรณวษา อ่อนสองชัน

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงอัญธิกา มะโนรา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายวชิรวัชร์ สุวิมลญาณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายศุภโชค ปนงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายณัฐภัค เลยไธสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายธนพล แก้วโพนงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายสุริยะ เอกกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงศวิตา ธรรมวิเศษ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายเกรียงไกร ต้อนสุกรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงพรนภา ปาโสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงสุพัตรา ฤาชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ เสนามาตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายธนภูมิ ประจักษ์จิต

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายภาคภูมิ ผันสนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญเชิญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงพิยะฎา เดชศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงอพัชชนันท์ สุขมณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๑
นางสาวสนฤทัย เสนามาตย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงสุวรรณา เสนามาตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ โกมลศิลป

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายกิตติชัย ศรีขุมเหล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ อบรมชอบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงนันธิดา ต้นหนองสรวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๗
นางสาวนวรัตน์ ตะนะวัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๘
นายเกิยรติศักดิ

์

กระแสโสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๖๙
นายธวัชชัย แน่นหนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๐
นายเมธี พันทองคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๑
นางสาวจันจิรา ประทุมชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๒
นายสถิตย์ งาสาร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๓
นายศิริศักดิ

์

คำเรืองศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงชลลดา ศรีรัตนพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จำปาคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงบุญนิศา สุภาโภชน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงบุษกร บัวกด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงยุภาวดี พัฒโท

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงวรรณิดา สวนมอญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่มอ่อนศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงชฏาพร กลีบจำป

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงชนกเนตร ดีพลงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงแพรพิไล ผดุงเรียง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายปราโมทย์ สิมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายภูมิสิทธิ

์

เกิดมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายภูวนาท ไชยศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สินสมบัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายธนภัทร แฮกนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงแพรทองธาร พัดโท

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา วิจิขากี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายชนันวิชญ์ มารศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงฑิตยา วงศ์ใหญ่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงธนัชญา เส็งตากแดด

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงปนัดดา มีนาคะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงอริสา พิมพ์ภูงา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายณัฐดนัย สมนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายอนันชัย อุทุมภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายกิตติพล เมืองสนาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายแดนไทย สังสุดชา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงธนิดา เลิศวิภารัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีสองชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงปยนุช สุจริต

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงลาวัณย์ สุนทรบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงสุเมษา วิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายณรงค์เทพ ต้นชมภู

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายวรานนท์ เบ้านาค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าภูเวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงนาตยา คำชู

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงปณิตา วงค์พิมพ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงปางมณี ใช้นาถี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงศิริญญา อันโน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายทองคูณ สิทธิธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงทัศนียา อัดทาโส

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ บุตรราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายพีรภัทร เส็งตากแดด

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงสุธาศินีย์ สุมาลัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี มณีกัลย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงจิราภา นาเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงฉัตรชนก สุวรรณพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีโชติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงบุษยมาศ ธิภาศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงฟาไพรินทร์ เกตุวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงมณีภรณ์ เมืองสองชัน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ดวงเกตุ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์

จันทร์หนองสรวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ รวินท์วัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๘
นางสาวอภิญญา ธะนะบูรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายบรรจง ชืนเชิงหอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายปกรณ์ มุ่งกายกลาง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายพงษ์เพชร สุดที

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายพีรพล วงค์หินกอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายสถิตย์ ศรีมงคุณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๔
นายธนา คำอ่อนสา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๕
นางสาวเกวลิน ผุยหัวโทน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงพรรณธิภา พลอาษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๗
นางสาววรรณภา ว่องเพชรชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๘
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสงสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๓๙
นางสาวเข็มทอง สุปะมัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๐
นายธงชัย ศรีทัพไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๑
นางสาวสุนิสา มายา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๒
นางสาวนริศรา วรรณวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๓
นายณัฐวุฒิ เนืองสุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๔
นายไตรรัตน์ ทมธิแสง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๕
นางสาวพรรณิพา บุญมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๖
นางสาวม่านไหม ครองยุทธ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๗
นางสาวกัญญารัตน์ พิหูสูตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๘
นางสาวณัฐชา บัวลอย

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๔๙
นางสาวสุวนันท์ แก้วสองชัน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๐
นายภานุเดช ทองประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๑
นายอนุชา พงษ์ประดิษฐ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๒
นางสาวนันธิพร มะโน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๓
นางสาวภัชราภรณ์ ไหมนำคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๔
นายดำรงศักดิ

์

ยมรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๕
นายเกียรติพล ลาขุมเหล็ก

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๖
นางสาวอาทิตยา แสนคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๗
นายธีรพงษ์ ทองทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๘
นางสาวสนิตรา คำมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๕๙
นายวัชรพล ศรีบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๐
นายวีระยุทธ ทำหินกอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๑
นางสาววัชราภรณ์ ชินสอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๒
นางสาวพิศมัย ขุนาพรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๓
นายภาณุพงศ์ สุดพังยาง

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๔
นางสาวทัศนีย์ สุดชารี

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๕
นางสาวศิรภัสสร นำคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๖
นางสาวจิรัชญา เภาสองชัน

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๗
นางสาวยุพิน นิลสมบูรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงวรรณา เท่าสิงห์ ๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงอรัญญา ทักษิณธานี

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายปรเมศ วันภักดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายภัทรพงษ์ สุทธิสน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงนันทิดา สินสุพรรณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงสุนิสา ผดุงวาสน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงสุประวีณ์ สิทธิศรีจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายธนพนธ์ สว่างศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายศุภสิทธิ

์

สักโก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายอรรถพล บัวเปลียน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายธีรชาติ นูวิเลิศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงสุพัตรา ยิงงาม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๐ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ หรุจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงอภิญญา หงษ์หนองหว้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงอรธิชา หงษ์หนองหว้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา วัดกลาง  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำโรง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายสายชล อาจเดช

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายเฟองเดช อุ่นคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พันมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายวีรภาพ สรรพวุธ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายอัครพล อ่อนหา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายสราวุฒิ ศิริมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงวันวิสา ใจยา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายภูวดล โสภณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงแคทลีญา แสงกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายกฤตเมธ วลัยศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงสุปรีญา มีภูงา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ชูเสน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายเอกรัตน์ บุญจวง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงปุณญารัตน์ คำละออง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงจิรภา พันสำโรง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายอภิชาติ สงเคราะห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงพุทธารัตน์ เชือสระคู

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพรนิภา นามสมบัติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายพงศกร ทวีโชติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์ท้าว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายจิรภัทร พิมพานิช

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายเอนก โพนหินกอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์จันทึก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายวุฒิไกร ชาญภูเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายสุธินันท์ โรมศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายธีรเดช หินซุย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายกีรติ ครีบภูบุตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายนาธาร มลศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงสรวงสุดา เกตุสุทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายพงศกร สาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญเบ้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงยุพิน อินเดีย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงวันวิสา สโมสร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายเทพบุตร ยอดคำมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

คำภูเวียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายสุรเดช พูลสระคู

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

พูลสระคู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายเอกราช บ่อชน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายนิติภูมิ วิเศษวงษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงผกาวรรณ สุนทรวรพจน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายกิติพงษ์ ทองดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงมินล์ แสงเพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงอารยา ยืนยัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายคฑาธัช คณาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงแพรวนภา เกตุภูงา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๐
นางสาวนันทนา เพ็ชรทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายพชร สีโพค

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๒
นายคมสัน ปเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๓
นายศุภกร อ่อนพิมพ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๔
นางสาวนุจิรา คำสมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๕
นางสาวสุธิมา โสดาบัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๖
นางสาวสายธาร ละออ

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๗
นายภัคพล สัตย์ซำ้ถ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๘
นางสาวรวิสรา สุขโสภณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๓๙
นายพงศกร คุณภิภาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายกฤษฎา พลสนาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย วัดยางเครือ  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายณัฐพล อัยแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงปรินทร์ดา แวงวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายดนัย อุดมกัน

=H๑๑๓:Q๘๐๒๗/๗/๒

๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายมนัสชัย คำทา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายวิรัตน์ ไวสุวรรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายวีรวุฒิ สำเภาทอง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงกันติชา พูนกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงยุวดี สีสวาด

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงวิภาดา แก้วภู

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายเดชดนัย แพงศรี

=H๑๒๔:Q๙๐๒๑/๓/๒

๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงชัญญานุช สมุทรเขต

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายนัฐพล บุญเชิด

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายธีรภัทร สายคำ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ ชืนชม

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายอนุพงษ์ ชาระ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุริโย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายกิตติ บุบผาสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายต้นกล้า ศรีโต

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายปยะพัฒน์ อัตตะมุง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายศิวา ขวาวอ่อน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายอธิกรณ์ ด่างนำเทียง

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงปวีณา เพ็งศิลป

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงปวีณา ศรีขาว

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงประภาภรณ์ วรวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงพัชรา กินนารี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงสุกันยา หวันธรรมา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงอรนุช ไชยธงรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงชลธิชา แก้วพรม

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิวิทยา

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายทินกร วิจิตขะจี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายฉัตรดนัย สิทตะวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงกัลยากร บุบผาสังข์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงสุจิตรา พาโคกทม

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายชุมพล รักนำเทียง

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายนพเก้า สรวงกุดเรือ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายสิรภพ มาตวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงเพชรลัดดา เกิดดี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงกุดเรือ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงวิภาดา พินิจมนตรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายพีรทัด บูรณะกิติ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายวินัย โคตรบุตร

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายสิทธินนท์ แบสิว

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำเทียงนาเรียง

่

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายเจฟเฟรย์ เบอร์เทอเรต์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายชินพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงลลิตา ศิลารัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงชุติมา ทูลธรรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงพรไพริน ศรีส่วยเปา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายปฏิพล นามสง่า

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายธีรภัทร กมลหัตถ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายพงศกร โพธิสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายพงศภัค โพธิสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เหมบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงกชกรณ์ ระหา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โบราณ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงสุวิมล วิระบัน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันขาง ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายดัสกร ทากุดเรือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงคารินโย่ บุราณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงภัทรวดี โพธิษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงธัญชนก สิทนุภาพ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภิรมย์กิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายภูมิพิทักษ์ เยาวะรักษ์

=H๕๕:Q๔๔๐๘/๑๒/๒

๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายคณัสนันท์ ขันธะวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายปริญญา แสงกุดเรือ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายศุภเชษฐ์ ชืนชม

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงสุรภา โพธิสิงห์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงปภาดา อินทมาตย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงเมธาพร โพธิษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงเพชรรีตา สมวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ แจงบำรุง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงณิชากร โกกิลารัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัน

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงอุษณา โกศล

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงพายัพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายศักดิพล อัศดร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงจันทิมา สุวรรณชมภู

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายธนโชติ เครือนำคำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายปฏิภาณ โพธิสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายนนทกร ขันแข็ง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงทัศนีวรรณ ภิรักษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายอนุพัทย์ กล้าหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายปยะ ทิวาพัฒน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายเปรมกิตติ แสงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายเอกราช ศรีโยธี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายเมธินทร์ กัญญานัด

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายภูวดล ทองยศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายสรรพวิชญ์ นันทิพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายวิฑูร พุทธะสาน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายพุทธพงษ์ สารจูม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายชานุวงศ์ จันทพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงศศินภา พีชนะสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสถียรเขต

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์บุบผา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายนนธวัฒน์ หอมจำปา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายจิรายุ ทิวาพัฒน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงผกามาศ ตาลมงคล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๕
นางสมศรี วารินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๑๐

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๖
นางสาวมัทนา สิงหาไชย

๑๙/๐๙/๒๕๐๙

ศพอ. วัดขันตินิวาส ขันตินิวาส  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายมีศีลป วรรณา ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายปุณยวีย์ ปกษี ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายพชนาถ บุตมะ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายวัชรพงษ์ วงสาลี ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายเตวิทย์ นิจกรรม ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายจิรภัทร จันทบุรี ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงสุนิศา เชาว์ระกำ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงชลนิภา วรรณภักดี ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงธัญชนก สิงห์คะ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงอริสา เจริญรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไสยรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงณัชนิชา เพชรมณี ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยโคตร ๐/๐/๒๕๔๘ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงคณิศร บำรุงพาณิช ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงวรรณภา ไชยเวช ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา ขีเหล็กศรี

้

๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ สาโทรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงอัฉราพร บัวทอง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงพรทิพย์ กำหอม ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงวรดา เสลไสย์ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี บุตมะ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงญาดารัตน์ วรรณเชษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สาโทรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงเกวลิน หัดถะสอย ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงอาทิติยา บัวทอง ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทองประมูล ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นามภักดี ๐/๐/๒๕๔๙ วัดจันทร์ศิริมังคลราม จันทร์ศิริมังคลราม  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๕
นางสาวดากานดา โคตุราช

๒๓/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงพิไลวรรณ สีหานาท

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายพีรณัฐ โสภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงมณีมณฑ์ หวายเครือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายสุทธินันท์ เพ็งพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงอรจิรา คำสาย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายอลงกรณ์ วะเกิดเปง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายธนายุทธ สาวรีย์

๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายรชฏ เวียงวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายวุฒิชัย บุตมะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ นามสง่า

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงสุวรรณณา โคตุราช

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงสุพรรษา นามสง่า

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงดอกมะลิ ดิษฐศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ยางศิลา

๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงดาราวัลย์ สาวรีย์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวคู โพธิรังษี

์

 

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์ดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๒ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
พิทักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงกัลยา พันธัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงชาริสา แสงจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงปยฉัตร เหล่าบัวดี ๙./๙/๒๕๔๘ วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงสุนิสา พฤกษชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายอภิเดช น่าบัณฑิต

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายจิรทีปต์ นามบุญลือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายรพีภัณ พฤกษชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา สิงหาเทพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงยลดา สินหาชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงพุธิตา ศรีเนตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายแก้วสรรค์ พันธะมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงณณฤเนตร ดีมาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงศกลรัตน์ แก่นปชชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงสุภธินี ทำนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดบูรพา บูรพา  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บูรณะกิติ

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงนลิตา ทองโพธิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงภัคจิราพร บูรณะกิติ

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ยอดจันดา

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงรินลดา พรรคพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายนนธวัช ธุมา

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายเมธา ฤทธาพรม ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงลมัย สามพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายพัดลัดดา นามไพร

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงวาสนา ลคร

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายบูญญรัตน์ นาเมืองรักษ์ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๘ เด็กชายศิษย์ประการ กิติลาภ
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายสามารถ โลมจันทร์

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงพรพิพย์ รัตนวงค์ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา อิมแตง

่

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงวริศรา โสมาเกตุ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ พิมพ์บูลย์

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงธารทิพ โสมาเกตุ

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงไปรยา ไชยดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงอรนุช วันชา

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงอริสรา วิเชียรศรี

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายศรุต สว่างวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายสรวิชญ์ พิมพ์วงศ์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายพงศกร บูรณะกิติ

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายณัฐพล ตรีภพ

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายวรวุฒิ อุดมโภชน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายปฏิวัติ กิติลาภ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายศักดิพล ชมภูมี

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายกิตติชัย เฉนียง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประเสริฐสังข์ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายจุลจักร สายอุดม

๑๙ / ๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายชานนท์ เสไธสง ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงธนพร ช่ออารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๔ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงธนพร แสงโคตร

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงนฤมล อุดมโภชน์

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงพนิดา แสงพารา ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงวรัชยา ประทุมชัย ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงสาลินี สินธุเขต

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมวงค์

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายไกรสร บุตรพรม

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายธราเทพ แนวทิพย์

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลากาญจน์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงปนัดดา กลางบุรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงณัฐพัชร

ปานปรีชาวาณิชย์ ๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงอรนลิน วงศ์เกลียง

้

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงชลธิชา พันโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงกุสาวดี รุ่งสวัสดิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผาจวง

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงณัฐนิชา คำมันตรี

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงณิชาภัทร นิกาเกตุ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงดอกอ้อ จารย์โพธิ

์

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงภานุมาศ สาหนองหม้อ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายภูนิทัศ ศักดำคำ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ น่วมคงมัน

่

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายวันเฉลิม สวยกลาง

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายอภินันท์ มิตรสำโรง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายเจษฎา คำมีภา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาวี ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายภูวนาท แสงสุระ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายกัณฑ์เอนก จันทร์สิงห์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

คำพงษ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายธาวิน หงษา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร เขียวโสภา

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายปรเมศ แสงกล้า ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายพงษ์ดนัย หอมพนา ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ บุญนนท์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายพีรวิชญ์ ประดับศรี

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ พันมิล

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๕ / ๑๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายอุดมโชค จรรยายง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงญาณิศา นามวง

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงดาราวีน์ เมฆมี ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงปาลิดา โคตพงค์ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงพรพิมล ไชยดำ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงศศิธร สามาจกุล ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงสุพรรณษา วิกล

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี พิจารย์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิสุวรรณ์

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายธนากร กล้าขยัน

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายนภัสกร ราชรี

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงปรัชญา บังทอง

้

๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงวรัทยา บุหนองขุ่น

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงวิภาดา ศาลารมย์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงสุทัตตา เทพบาล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงเนตรนภา สีดาวงค์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงสโรชา คำรัง

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงอารยา พรรคพล

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงปนัดดา เอกปตชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงสุพรรษา คำโคตรสูนย์

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงพรนิภา ศรีษะ

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงภาวินี กวางทอง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงเจนจิรา แพงงาม

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายเศรษฐพงษ์ แสนภูวา ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงพิทักษ์ ไชยภา ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายไตรจักษ์ เลือมใส

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายธีรพงศ์ แก้วเกตุพงค์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายสรชัย ดำเอียม

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายจักรพันธ์ เอาะเบาะ

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายณัฐดนัย เคาภูเขียว

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีสว่างอารมณ์  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายกฤติธี สนองเดช

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงกัญจนรัตน์ พันพละ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงฐิติพร สอนสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายธนาวัตร สงนอก

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๐๙๙ เด็กชาย ด.ช.ธีระศักดิ

์

ชนะเคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๖ / ๑๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายนพ อ่อนพุทธา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิง .นัฐพร ดาราพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงบุษยมาศ จงใจงาม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ไชยเม้ง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงผกามาศ มูลชารี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงพรธิวา คงคา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงพรรณวดี กระบองแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายวทัญ คำภา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายสิทธิพร เพิดภูเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายอนุรักษ์ อินทร์น้อย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงอภิญญา บุญเติม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงอันธิกา กำสา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายเจษฎา โสตวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงเนรมิตร ศรีบุญเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายธนิสร จันทบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายนวพล เมฆขยาย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายธนากร วงค์สุดโท

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงธิติมา ปองสีดา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายนิติพล หอมกันยา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงพรศิริ แก้วเกศเกียง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงวิภาดา ศิริพงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงศวิตา แสนทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายสุทัศน์ คำสาหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายกิตินันท์ ส่องใส

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายชัชวาล อุบลเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงนำพิทย์ พุ่มฤกษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายวิวัฒน์ วงค์สุโท

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายไกรยสิทธิ

์

นาคกาสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ชลศีรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายธีรพงษ์ โพธิแหบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงอันนา วิเศษภัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงนำฝน ไชยสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงฟาใส ธิมาชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงรัตติกาล ไกรยสินธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กล่อมเกลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ทมโยธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงฐิตาภา ไกรยนุช

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร ทองใบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายธนพงษ์ ทีหลวย

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงศศิภร คอยตาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายวิทวัส มากด่าน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายภัทร์ยศ ศรีสว่าง

๒๑/๒๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะหรี(ศิริวิทยาคาร)

่

สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาณี พันพละ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงจินดามณี ลือโสภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงนรินธร ไกรยวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงพจนันท์ แวงวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงณิชา ปองสันเทียะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายธนกาญจน์ จำศูนย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงกนกพร แก้วเกตุพงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายพัชรินทร์ พึงโพธิทอง

่ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตุ สระแก้ว  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๒
นายดำรงค์เดช ไผ่โสภา

๑๕/๐๕/๒๕๒๐

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๓
นางอนงค์ ไผ่โสภา

๐๔/๐๗/๒๔๙๙

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๔
นางวิไล ประจันทร์ศรี

๐๔/๐๙/๒๕๑๔

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๕
นายสมัย บุญเข็ม

๒๔/๐๖/๒๕๑๙

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๖
นางสาวเดือนสาย โครตราช

๐๓/๑๐/๒๕๒๑

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายสิริวิมล ศรีบุษย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายวัชระพงษ์ ประดับศรี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายภาธิดา ไดยะศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายวรายุทธ ปราสัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายสุภาดา พิกุลทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๒
นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น

๒๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๓
นายสันติชัย ,มุ่งหมาย

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๔ นางสาวประภาพรรณ
ศรีสุธรรม

๒๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวังหลวง หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายนัฐชยา คัทมาร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจอกวิทยา หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายสิริกัญญา เพ็งพันธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา หนองขุ่น  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายนภัสดล ปะวะดล

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายพงศกร ละออ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายบดินทร์ นิยะนัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ห้วยจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงวารุณี ปดสตัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชภารา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายทิวทัศน์ เนือขาว

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายบรรณวิชญ์ ศิริมา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายอธิชาติ สุขมะณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายกนกพล เพียโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายคุณากรณ์ เรืองวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายธีรนัย ศรีวงษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงศศิธร เสียงเย็น

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายกวิน ธรรมวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงวริษา ทองเทพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายเจษฎา จันทร์โท

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงวรรนิดา ละอองศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายอนุชา งามสีไสย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงมุทิตา อุ่นเรือน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงนุชธิดา สุทธิสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงรัชดาพร สมอาษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายกฤติน สีงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงจิราภา บุตรภักดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงชนัสนันท์ วงณะรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงศิรัญญา ภูมิเรศสุนทร

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พาสิงห์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๓ เด็กชายกฤษฎาพรรณ
เก่งนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงไพลิน โสภณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงจิรัชยา มะกอกนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายสายฟา วิเศษวงษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงทิพย์วดี คงนาคา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไศล วัดดูกอึง

่

 

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายปญญพัฒน์ หนองหาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายอัครวินท์ ใจดำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงชนากานต์ วิชาชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงปณณพร แย้มสรวล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุทธิธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงแพรวา ทรายสมุทร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงวัชรมน วิเศษวงษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายธนวินท์ เสาร์โมกข์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายณภัทร พริวไธสง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย หนองนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายณัฐพล นามโน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นารี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สถิตสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงกวินธิดา สีละทา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๒ เด็กหญิงประกายแก้ว
สุกรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายอนิชิต บุญจริง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงบัณฑิตา เอือประเสริฐ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายวัชรพงศ์ อุรพนม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงดลยา นามโม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทะวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงจิตรลดา เชืออ่อน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงสุริวิพา ฤทธิภักดี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ จันทร์หนองฮี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงพัณณิดา จิตติพร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงธีรนุช พันพลู

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๓
นายธีระภัทร สุรนาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๔
นางสาวประกายดาว พรามจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๕
นางสาวสิริยากร ดาราศาสตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๖
นางสาวจิดาภา ย่อมอารีย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๗
นางสาวพัสตราภรณ์ สังฆธวรรณา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๘
นางสาววิภาวัน บุญเลิศลพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๒๙
นางสาวธิสุดา โพชนะจิต

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๐
นางสาวกัลยานี เรืองศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๑
นางสาวศิรดา จตุวิสัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๒
นางสาวจันทร์พิมา สิงห์ลี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๓
นางสาววนารัตน์ ทิภาสี

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๔
นางสาวกิตติพงษ์ ทวินันท์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๕
นายธนากร สมบุตร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายวโรดม พรมนำคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๗
นางสาวสุดาทิพย์ รัตนเวฬุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายสุนทร ไชยโชติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายธันวา นามเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายภาสกร ปญโยชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูจาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงแพรวา เชือลินฟา

้ ้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงสุธาสินี ใจอารี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงอัยรญา กุลสีดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงมนทกานต์ ศิรินาม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงยุพิน อิมลาภ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายคฑาวุธ ขันรักา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายปรเมศร์ หมอกอรุณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงวราพร ไข่ทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ธรรมรา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๑
นายนรินทร์ ศรีอุดร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ใจชืน

่

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงกษิรมาศ ไกยสวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงศิริประภา กิตติลาภ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายฐิติพงศ์ แก้งกงพาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายนิติธร พลรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ นิมมา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงจิราภา ธรรมราช

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายณัฐพนธ์ ขันตรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายศิระวงค์ สุบิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๑
นางสาวพันธ์ทิพย์ วิสูตรรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๒
นางสาวเบญวรรณ ธรรมราช

๐๘/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงพิชญา มีโวหาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ฉวีวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหรา คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายณัฏฐพล มงคลเคหา ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายภานุ สุขโรจน์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายนิพนธ์ สมบูรณ์

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายศิวกร มณีฉาย

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายชัยณัฐ สมมาตย์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายธัญวุติ พลสยาม ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายธีระพงษ์ เร็วรุด

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายมนตรี นนทะภา

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายอนุภาพ อุดมโภชน์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายสินดนัย วรนาม ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายกฤษณกร แสงทวี ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงอรไพลิน เพ็งพุฒ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงนภัสสร สิงห์โพนงาม

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงสิริยากร พรมโสภา

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงดวงหทัย ชิณสอน

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงศิวาลัย ฟูมเฟอย

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์สุขุม

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ เดชพละ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษาหาร

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงเขมจิรา ประจงค์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงณัฐพร สมมาตย์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงเสาลักษณ์ นามลตรี ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงณัฐนี เขวาลำธาร

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงฐิติวัฒน์ จุตโน ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สารคาญ

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สาระวิถี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงพิมพิศา ศิริอรรถ

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงลลิดา กุลพิพิธ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ กุลโพนเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงจิราพร ฤาชา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงกาญจนา เซียงลี

่ ้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงจารวี สายจีน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงไปรยา มณีฉาย

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงพรพิพย์ พรพิทักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชีโหล่นวิทยา โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายวชิรากรณ์ หวลอาลัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายเฉลิมเกียรติ สุขเสมอ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงยุภาพร ไชยธงรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงชลธิชา รักษายศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเขียว โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายเฉลิมเกียรติ โคทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ มะณีเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงสีสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ ไกรวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายเจษฎษ แก่นท้าว

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงกัณฐิกา น้อยบุดดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงปณิดา ขันแข็ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงปุญรดา มานะดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจ้ง เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายจิณณวัตร โคตรบุญมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าค้อ เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทะจักร์ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเชือจรูญวิทย์

้

อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงนำฟา ยืนนาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงวิรดา ศรีไสล

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงจรัญญา สุดเฉลียว

๓๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศาลา อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงธิดา ศิริวงษ์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศาลา อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายวรชิต สุดเฉลียว

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศาลา อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายภูวรินทร์ สุดเฉลียว

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศาลา อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายพุทธธางค์กุล เกษดา

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุระมณี ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายธนธรณ์ แสงจันทร์

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายรติพงษ์ เปรมไทยสงฆ์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อบเชย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อุบลทิพย์  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายไชยวัตร บุญพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายนิติธร แย้มศรี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณพินิจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันทร์สระฮาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงแพรวา ทองศรีเกตุ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายดุสิต พิเคราะห์ยาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงปาริตา ภูบัวลม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายพิภพ อินทะมนต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ผ่านสำแดง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงวิรยา จันทะคัด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

กุลวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายเสกสรร จันทร์มา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายเอกชัย อังคะรา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงนภัสสร วันทานี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงสุวรรณา วิไลประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๑
เด็กชายโสภณ พลขันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายสันติ คำลือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายธนกร อินทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงสุธาษิณี พรมเมฆ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๓ / ๑๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชมภูวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา สมสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ แน่นอุดร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงวรรณวานิจ แสนบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งเคียงกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อ่อนสงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๒
เด็กชายสหรัส สร้อยเสนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเสริม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายธนากร ภูอวด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายอดิเทพ ลงคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ชุ่มสมบัติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายกิตติโชติ แน่นอุดร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายเอกภาพ สุวรรณศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายณัฐพล เสือโนนม่วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สีมงคลรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายปญญา หันชัยเนาว์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายฐิติโชค คำนนท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงกุลนัดดา สุวรรณศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงนิภาพร สุวรรณศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงสุพัตรา นาคเสนี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงพิคัมพร พันธุ์พิพัฒน์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงณัฐวดี แน่นอุดร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงศุลีพร กำจาย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายธีระวัฒน์ แน่นอุดร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายชยากร จีนประโคน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิณะนัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายนวพล สีมงคลรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายอติชาติ ไชยโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายธีรพงษ์ สุวรรณศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงชริฏา สุวรรณศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงเบญจมาศ สินบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงพรพิมล บุดตะสา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงเกษศินี สุพโส

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงนวลปราง แน่นอุดร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๒
เด็กชายพิเชษฐชัย ขามไชยภูมิ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เวียงอินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงศิรินนา สุวรรณศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีพนัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายอธิชา แสนสง่า

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงปวริศา ศรีปดถา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา วิสุงเร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงอนุธิดา เวียงอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงวิมลศิริ แน่นอุดร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายชัยธวัช ขามไชยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายธรรมธัช นามลี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายสรารักษ์ รักความซือ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายอนุพงษ์ เวียงอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงจิราพรรณ ทองตัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงบุญยานุช บ่อคุ้ม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายธไนศวรรย์ พลสิมมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายโกเมศ แฝงนายาง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายจีรัฐติกุล นามโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายไกรวิชญ์ สอนกลาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายพิฆเนตร รจพจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายพีรภัทร ศรีสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงจริยา เวียงอินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงนันทิกา เวียงอินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงวิภาพรรณ คำจริง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายอภินันท์ ปญญา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ปญจศิลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงศรุตยา สุขกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายเจษฎา เวียงอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฝูงขจร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายธนานพ แน่นอุดร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายนพพร สินธุพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายปรีชา บุญปก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงนริศรา จินดามล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงเบญจพรรณ เวียงอินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงปนประภา ภูนาสูง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ นามวิเศษ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงนวพร ต้นชาลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายกฤษฎา ศรียัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงธีรดา เวียงอินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงนันทนา สิงห์ทองลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงปาริษา ประทิเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงศิรินภา แน่นอุดร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายธนชาติ พันธ์พิทักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายณัฐพล นิระพันธุ์

ิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงภัทรอัปสร คำวัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายทัตธน ชัยลินฟา

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายเดชาวัต แก้วระวัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายธีรภัทร นามวิเศษ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายวีรภัทร ผาเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา นิลพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงอริสา ฝูงขจร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนางามวิทยา วัดอัมพวนาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ มูลจักร์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไก่ปา วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายอติยะ วิชาเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดมะเหลือม

่

วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายธีรเทพ สิทธิศักดิ

์ ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดมะเหลือม

่

วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงวาริตตา ทิวาพัฒน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดมะเหลือม

่

วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายศุภกร จินาพันธุ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดมะเหลือม

่

วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายณัฐวุธ แหลมฉลาด

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงรัชนีกร จตุเทน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายภานุพงศ์ เลิศลำหวาน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ภักดีพล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายโชคทวี หิรัญชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายเอกมล แสนทัศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายสุรยุทธ มีหวายหลึม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงปาริชาต ยศอุบล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงณัฐลีวัลย์ บุญอภัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ลอยนอก

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๔๙
นายคิมหันต์ สัตนาโค

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย วัดดอนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๖ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายอนุสรณ์ วงศ์ฟู

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายศุภวิชญ์ สมิทธิสมบูรณ์

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายกรกฎ แก้วสีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายณภาวิน สีวัด

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายวิทยา สำเภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายพัชรพล คะเลียงรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายรัตนพล เชือดี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายธนภัทร เชือหลง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยวงวัฒน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ วัดหนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายจักรภัทร พรสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงเกวลิน แสงสาย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายโชคอนันต์ เรืองวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ โคตรพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายนินนาท จิตอามาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายธีรภัทร์ บุญเหลือ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายภูวนาท วิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายยศพัทธ์ ศรีวัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงจริยากร ภาที

๒๐/๒๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงอัมภิกา โยธานนท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชนะธร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงดลชา กรวยกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายณัฐภัทร ทุมวิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายอิศรา ถวิลผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายสิรภพ โฆษร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา วงค์แดง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๖
เด็กหญิงจิระภัทร์ จันทราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายโกสินทร์ บุตรหนองหว้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจคามประชาสรรค์ หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายถาปนา สารบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือหอม

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายเมธี พลสอน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายอโนชา เทพวาที

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายเสียงแคน แสงสาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๗ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงมัลลิกา บุญประคอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไชยโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงสุนิสา บุญจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ชินศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายภาณุพงศ์ งามเนตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงกมลจิต มะลิงาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงภาวิณี ปดตานัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงนรีพร แจ่มดอนไพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ แหวนหล่อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายธนากร ภาระไพ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายกิตติพงษ์ กลมเกลียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายพิพัฒน์ หมอนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายทนากร ดวงเด่นฉาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงกัลยาณี อดกลัน

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงทิพย์วรา มูลสระคู

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงประดับดาว เหวียง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงรวงข้าว ถวิลผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงกมลชนก ตีระมัด

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายกฤษฎา อังวราวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายจักรวาล ยมรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายเจษฎาพร อดทน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายทิฆัมพร มุ่งดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ อายุวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายธนวัต มนตรีแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายนัทพล โคสอน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายวรวงค์ รัตนะวัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายสุริยการ ธรรมวิเศษ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงกนกนภา บุตรหนองหว้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงกิตติยา นามปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงกุลปรียา ยับยัง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ใบหนองฮี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ สามารถ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงชลธิชา แสนพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงญาดา สายรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงณญาดา แสงขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๘ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงดารณี บุตรศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงทัศนีย์รัตน์ สีวัด

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงนิลุบล บัวตูม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงปานแก้ว กันยาเลิศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงปยมาภรณ์ ชมชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงมุธิตา คมคาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงสันศนีย์ สีวัง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงสุธาสินี เสริฐศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงดุจดาว อ้วนศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายณภัทร์ ทุมวิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงรุจิรดา ใจเขียด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงวรรณรัตน์ จำปาทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงวิสสุตา บุญสีสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายคมกริช ฉะอ้อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายตะวัน คิดค้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายธรรมนูญ โกกะบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายสรศักดิ

์

นามจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายสุภนัย ทองแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

หนองเหล็ก  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงวาสนา เกียงไธสง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงจิรัชญา ศิริพจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงกุลณัฐ สกุลน้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงพรนภา แก่นอากาศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงเนฮา ซิงห์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงณัฐชา ไกยสวน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงวนิดา วินทะไชย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงสายธาร แก่นสิงห์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงวิจิตรา ไชยหงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายธนากร เวียงวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายไมตรี อินทะแสง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไวทำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายพงศภัก ธานีวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายสิทธิพร พานุรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายพีระพัฒน์ วินทะไชย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายเจษฎา ศรีชาเนตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายสุรสิงห์ แก่นสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕๙ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงพิกุลศิริ สุวรรณพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงสุจิตรา สัญจรโคกสูง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงทับทิม ประทุมจิตร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงวิยะดา สกุลน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนบุญลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายธนภัทร์ เพชรแสน

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายธนโชติ คลังกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายอัศฎากร หาญสุรินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ กมลวิบูลย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงรัตนาวดี หวานอารมณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงสมปอง เหระวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงลลิตา มณีเวียง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงหรรษา บารีศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไขระวิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงปานนุชาติ สุทธิจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงนภาพร โชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงชลธิชา สุรินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงพิชญา วินทะไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงภัทราพร วินทะจักร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายอัครพล สีลาดเลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายอำนวย วินทะไชย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกกระโทก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายณัฐพล แสนศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงเปรมวิกา ทองจันทึก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงณัฐชลิดา ถนอมสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงอภัชรา โจไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงกุลสตรี นามบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ธัญญาวาส  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงภัททราภรณ์ บุ้งทอง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงหยาดฟา นิวาสวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายธนพล มูลนาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายภูวนาถ มะโนนึก

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงขลดา สังคะเพศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงพัณณิดา ทิพมูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงจิรารักษ์ ไพรโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายชวัลธร เปยมคุ้ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๐ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร พระสว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายนนธชัย ชาวประไมล์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงณัฐพร รัตนวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงดวงพร ชาวประไมล์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงอารียา พันกลัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงกฤษณา พรานเนือ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา พระสว่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วย วัดสุทธาราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายธนากรณ์ สุริโย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงชนัญธิดา พลเยียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงสาริกา วังหนองโพน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ พลสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา วานิชยากร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายวีรภาพ จันทรโคตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงปสิริ งิวลาย

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

ประเสริฐสังข์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายภานุพงษ์ ภูมิภาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายจักรี จันทร์ตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุดประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงลลิตา มะนิตรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงเพ็ญณภา แวงวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ใจกว้าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายนัทวุฒิ ยินยิลำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แวงวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา คำระปด

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแก้ว วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงอัญญานี ทิพโสต

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงจันดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงณัฐพร ภูมิภาค

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเปด วัดอุทกวราราม  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายอติรุจ แก้วเพชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เดชพรมรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงกมลชนก ปตตะราคะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงนัชชนันท์ มูลจิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงพรรณิภา เนาวะดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายกิตติภพ ประนำมะทัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายธนชัย เสาแหล้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงกชกร เนือกล้า

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาดวน วัดถาวรรังศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๑ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ละเวรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายณัฐกร ชิณเชษฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงคติยา สีกรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงจิราภา ชรารัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายพีรภัทร ไผ่โสภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์แทน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงสิริพุทธิดา เมฆลา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงกัญญาณี แขกสิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายญาณกิตต์ กำเกวียน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายภัทรพงศ์ ลีแวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายศตวรรษ พรหมพักตร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายพิชุตม์ ม่วงเสาร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ชุมสิงห์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายปรัญชัย ไหลสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายเอกรินทร์ ลีแวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงวรรณวิภา แสนเสนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ราชาเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงปารวี ชานะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายอรรถพร แขกศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายคฑาเทพ ชุมสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายศุภสิน สุขพินิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายชวัลวิทย์ จันทร์ศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายญาณวัฒน์ ทับภูมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ศรีอนงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงจีระนันท์ กุดรัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงปยกมล พรหมพักตร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงเพ็ญพร ดอนเหนือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงศริญา แข็งแรง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงอร่าม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายลาภิศ กิงคำ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายภูริวัฒน์ โสมาเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายจักรพรรดิ เนาวะดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายทนากร สอนเสนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายทินกร สุโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชินภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๒ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงนันธิชา อูปแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงปาลิตา ปุลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ พิมพ์วิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงพันธิภา แสงคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีดา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงณัฐกา ชุมสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายไตรภพ บุตะกะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายอนุชิต แสนลินฟา

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงอทิตยา ไชยเกตุ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายสัญนุภัคณ์ อรัญมิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายเมคินทร์ มูลมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายอภิเทพ จันทร์พาณิชย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลินฟาวิทยาคาร

้

วัดถาวรรังศรี  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตรแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์หอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ก้อนคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงสุนันทา ณรงค์ชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงสุนิสา สว่างแสงใส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงสุภาพรณ์ ดวงจิตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสุธรรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายณัฐพล นิลเนตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงณัฐพร นิลเนตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงศศิธร อุทากิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล จันทพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงสุจิตรา ณรงชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายกฤษฎา สุรินาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายตะวัน เปยมวิมล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายวันชัย อนันเอือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงมนัสมล ชินวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงวรรณิสา เอียมจุ้ย

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๐ เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกษรดอกไม้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงนิภาพร ศรีศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงวิลาศินีย์ เอือประชา

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงสุชาวดี เทพพิทักษณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายจักรพงษ์ นงนวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๓ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายชรินทร์ ปะกิระคัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สินสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงเบญจพร น้อยมี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงปทมาวดี ศรีเนาวรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงอาภาศิริ จันทะราช

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายธนากร นิยมชน

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายธีรภัทร สีทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายอัครวิทย์ กลางท่าไค่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงณัฐการณ์ คงเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงธารารัตน์ ยุบลวัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงนัยน์ปพร แมดเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ ตาราศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงปริฉัตร แสงตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายนิชากร นุริตมนต์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ทองปน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เวียงวิเศษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงชลลดา พลเยียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงมาริสา พลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงอินทิรา หอมสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๕
เด็กชายศักรินทร์ พรมศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ เทพสุวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายคมสันต์ วงค์สมศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๘
นายเจนวิทย์ กุลฉวะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงวรดา วิระษร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายสุระยุทธ มติยาภักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ อันทะไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงกิตติพร วัฒทัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงจิราพร แดงบุดดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงนริศรา สมวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงปภัสสร โยวะกา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงพร้อมนภัทร สมานมิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงแพรพลอย รินทะไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงมาลินี รินทะจักร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงเลิศอนงค์ แมดเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๔ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงวารุณี สร้อยสำโรง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงสุชาดา พันภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงศิริกานดา คำแก่นแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์เสนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายจีรายุทธ สรรพวุธ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายจุลจักร กะตะรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายชาญชล ขจรฟุง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายณัฐดนัย สีหาวัฒน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา สาระมาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงทิพวรรณ นิลวัลย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงภรัณยา ทองปาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงวรรณิสา โทแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงวริสา เจริญเขต

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงสมิตา สิงห์ยะบุศย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี วรวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๕
เด็กชายเสกสันต์ ตาราศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงขวัญสุธาวี สุวรรณศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ เศษโถ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา พูนเอียด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายทรงพล โพธาราม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายธีรภัทร์ บัวสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายพิรุณลักษณ์ แสงหล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายศราวุฒิ นาวัลย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายศราวุธ พงษาพัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ธรรมศิลป
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ ขันอาสา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายกฤษณะ เปรมเดช

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายเจษฎา อนารัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายเจษฎา นำจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายโชคอนันต์ ศรีม่วง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายพงศธร โยวกา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายวันชัย น้อยหลุบเลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายสุรชัย แก้วเสถียร

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายอธิภัทร เวียงนนท์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายอลงกรณ์ เรืองไพศาล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๕ / ๑๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงปญพร สีนวน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงพนิดา เศษจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงวิธิตา กล้ากสิการณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายชณชน สายแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายสรวิศ สุดเพาะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา จอมคำสิงห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงปวีณา

เศรษฐพรมรินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงเพชรลดา ตะราษี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงรุ้งตะวัน สมุทธารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงวนารี เกตุอุดม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงสุชาดา เวียงนนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงอรไพลิน พลหาญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๗
นายทศทิศ ทองการ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๘
นายธรรมนูญ นามสมุทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๗๙
นายภานุพงศ์ จตุรัส

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๐
นางสาวกรรณิการ์ เวียงสิมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๑
นางสาวพรชิตา พุทธิสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๒
นายพงศธร สีดามาตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๓
นายวิทยา เสยสิว

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๔
นายกษิดิส สุพลไทย

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๕
นายสมศักดิ

์

สมนึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๖
นางสาวชลธิชา สาสุนันท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สุภารี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๘
นางสาวนภาพร ฤทธิแผลง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๘๙
นางสาวนัยนา มนตรีวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงปลาย พรรษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๑
นางสาวเพ็ญนภา นุริตมนต์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๒
นายธงไชย ดอนพล

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๓
นายนครินทร์ กลางยศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๔
นายนพกร จตุเทน

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๕
นางสาวศศิธร อนารัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๖
นายยุทธชัย คันธะสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๗
นางสาวปยะภรณ์ อัครวิริยะคุณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๘
นายไอยเรศ อินทร์ดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๗๙๙
นางสาวชุธิดา ฤทธิแผลง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๐
นางสาวกนกพร ประจงจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๑
นางสาวพรทิพย์ สุรินทร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๒
นายพิสิทธิ

์

ขันธวุธ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๓
นางสาวกนิษฐา สุวรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๔
นางสาวภัทราพร ฟองย้อย

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๕
นางสาวโยษิตา วรรณแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๖
นางสาวสมัชญา เพ็งคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๗
นางสาววราภรณ์ วังนุราช

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๘
นางสาวจันธิมา สิมมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๐๙
นางสาวเนตรดารา สมโพธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๐
นางสาวสุมิตรา เสยสิว

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๑
นางสาวอารียา ยอดหอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๒
นายนวมินทร์ จุลปะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๓
นางสาวสุธิดา อินตะนัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๔
นายเขตโสภณ ขุลิดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๕
นางสาวเจนนิสา ปกษาไพร

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๖
นางสาวชญานี วิลัยศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๗
นางสาวณิชกานต์ วาปฝาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๘
นางสาวนฤสรณ์ พละสิม

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๑๙
นางสาวบัว อุทุมภา

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๐
นางสาวพิลาวรรณ สาลี

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๑
นางสาวเพทาย ลือชัยราม

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๒
นางสาวพรชิตา สาไชยยันต์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๓
นางสาวพรทิพย์ สาระรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๔
นางสาวยลรดี พลเยียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๕
นางสาวรัตนาวดี ทรัพย์เมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รอ ๔๕๖๐/๕๘๒๖
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทโสต

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วัดประตูชัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖๗ / ๑๖๗

้

http://www.tcpdf.org

