ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ส่งสอบ ๕,๖๓๓ คน ขาดสอบ ๙๑๔ คน คงสอบ ๔,๗๑๙ คน สอบได้ ๒,๘๐๔ คน สอบตก ๑,๙๑๕ คน (๕๙.๔๒%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ นายกตัญู

พันนาเหนือ
โยธาขันธ์
แดงดงยิ่ง
ขิปวัตร
ประทุมมายด์
เจนการรุ่งเรือง
นาสิมมา
คำมะบุตร
โชชัย
ไชยจันลา
โพธิกะ
สุระขันธ์
ปามิลา
ประดา
อุยเพชร
กัลยาเลิศ
พัฒนจักร
คำอ่อน
อนันตภักดิ์
เก็บทอง
ศรีขัดเค้า
ศรีบุษน์
แสงจันทร์
ประภาษพงษ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ นายกฤษดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ นายเกตพล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ นายคามิน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ นายคำพล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ นายจักรกฤษณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ นายเจษฎา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ นายฉัตรชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ นายชาญชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ นายโชคเจริญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑ นายเทพพิทักษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒ นายนรภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓ นายนิพัทธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔ นายปญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕ นายปยะ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖ นายพรชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗ นายภีรวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘ นายรุ้งนภา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙ นายวรวรรณ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐ นายวันชัย

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ นายวีระศักดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒ นายวุฒิพงษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ นายศราวุธ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ นายศักดิ์สิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๒๗ วัดบูรพาภิราม

๑๒/๐๙/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๒๒/๐๔/๒๕๓๗ วัดบูรพาภิราม
๑๙/๐๖/๒๕๔๑ วัดบูรพาภิราม
๑๖/๐๗/๒๕๓๕ วัดบูรพาภิราม
๒๖/๐๘/๒๕๓๑ วัดบูรพาภิราม

๐๗/๐๕/๒๕๒๕ วัดบูรพาภิราม
๒๕/๐๙/๒๕๓๒ วัดบูรพาภิราม
๒๓/๐๔/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม

๐๕/๑๐/๒๕๒๙ วัดบูรพาภิราม
๐๑/๐๒/๒๕๓๗ วัดบูรพาภิราม
๐๔/๐๒/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม
๑๒/๐๙/๒๕๓๙ วัดบูรพาภิราม
๑๙/๐๒/๒๕๒๙ วัดบูรพาภิราม
๑๑/๐๙/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ วัดบูรพาภิราม
๑๗/๐๕/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ วัดบูรพาภิราม
๐๒/๐๒/๒๕๓๒ วัดบูรพาภิราม
๐๗/๑๒/๒๕๑๘ วัดบูรพาภิราม
๓๑/๐๓/๒๕๓๗ วัดบูรพาภิราม

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ วัดบูรพาภิราม
๒๖/๑๐/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๘๑
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เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕ นายสมพาน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ นายสมศักดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ นายสยุมภู
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘ นายสุชาติ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙ นายสุดใจ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐ นายสุทธิพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑ นายสุนทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒ นายสุเมศ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓ นายสุระชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔ นายสุวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕ นายเสกสรร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ นายอาทิตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗ นายอิศรา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ นายอุทัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ นางสาวจิราภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ นางสาวชนัญฐิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑ นางสาวชื่นฤทัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒ นางสาวฐิตาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓ นางสาวธิดารัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔ นางสาวนภากาญจน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕ นางสาวพนิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖ นางสาวพรธิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗ นางสาวเพ็ญแข
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘ นางสาวภัชราภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙ นางสาวมณีรัตน์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐ นางสาวมยุรีย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑ นางสาวราตรี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒ นางสาวลำพูนธร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ นางสาววชิรภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔ นางสาววิชุดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ นางสาวศิริพรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ นางสาวศิวิมล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ นางสาวสำเนียง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ นางสุถัทตรา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ นางสาวสุธีรา

นามสกุล

จงใจสิทธิ์
จันทะคาม
นามนารถ
จันทะสิงห์
ไชยสุริยงค์
ชินาลัย
ปะตาทะโก
นิลสว่าง
บูรณะกิติ
ปาโท
เสาะโส
ยิ่งงาม
วิเศษวงษา
จงหมั่น
พลเยี่ยม
วนินทานนท์
บุระภักดิ์
สุทธิประภา
สุวพงษ์
จุตะโน
มีนาวัน
อุทธิสันธ์
โทขันธ์
ถินวิลัย
พันธนี
ราชรี
คำภาพันธ์
เยาวนิต
แจ่มศรี
ปกปอง
ธรรมขันธ์
วงษ์อามาตย์
จันทร์เจริญ
สาสนาม
คำทะราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๓๑ วัดบูรพาภิราม

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ วัดบูรพาภิราม
๐๔/๐๙/๒๕๒๒ วัดบูรพาภิราม
๑๙/๐๗/๒๕๓๖ วัดบูรพาภิราม

๐๔/๐๗/๒๕๒๓ วัดบูรพาภิราม
๑๑/๐๔/๒๕๔๐ วัดบูรพาภิราม
๐๙/๐๖/๒๕๓๖ วัดบูรพาภิราม
๒๗/๐๓/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๐๕/๐๔/๒๕๓๔ วัดบูรพาภิราม
๒๘/๐๓/๒๕๐๙ วัดบูรพาภิราม
๐๖/๐๖/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม

๐๑/๐๘/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๐๔/๐๓/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๑ วัดบูรพาภิราม
๑๕/๐๖/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๒๔/๐๒/๒๕๒๗ วัดบูรพาภิราม

๐๗/๐๖/๒๕๒๙ วัดบูรพาภิราม
๒๑/๐๘/๒๕๑๑ วัดบูรพาภิราม
๐๓/๑๑/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ วัดบูรพาภิราม

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ วัดบูรพาภิราม
๐๗/๐๖/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม
๒๑/๑๐/๒๕๑๙ วัดบูรพาภิราม
๐๑/๑๒/๒๕๒๖ วัดบูรพาภิราม

๑๑/๑๐/๒๕๒๐ วัดบูรพาภิราม
๐๕/๐๙/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม
๐๔/๑๐/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม
๒๙/๐๕/๒๕๒๑ วัดบูรพาภิราม
๒๖/๐๒/๒๕๔๒ วัดบูรพาภิราม

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ วัดบูรพาภิราม
๒๕/๑๑/๒๕๒๗ วัดบูรพาภิราม

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ วัดบูรพาภิราม
๑๗/๑๐/๒๕๒๔ วัดบูรพาภิราม

๐๙/๐๔/๒๕๒๗ วัดบูรพาภิราม
๐๖/๐๙/๒๕๓๗ วัดบูรพาภิราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ นางสาวสุภัค
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑ นางสาวสุภาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒ นางสาวสุภาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓ นางสาวอรนุช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔ นางสาวอัยรินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กชายนนทวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖ เด็กชายนพรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗ เด็กหญิงกนิษฐา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงกนิษฐา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙ เด็กชายก้องภพ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐ เด็กหญิงจันทรา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑ เด็กหญิงจิราพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กหญิงจิราภา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓ เด็กหญิงจุฑามณี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กชายชัยวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กหญิงณภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖ เด็กชายณัฐกิจ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กหญิงณัฐชิญา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘ เด็กหญิงธนาวดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙ เด็กชายธราเทพ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กชายธีระเดช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑ เด็กชายธีระพล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กชายธีระพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓ เด็กหญิงนิรชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔ เด็กหญิงปรัชญาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงปรัชญาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กชายปองภพ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงปารวตี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงภัทราพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กชายภานุวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กชายมังกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กชายยศพล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กหญิงวรรณวิษา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กชายวิชากร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงวิลาสินี

นามสกุล
พวงจำป
นพรัตน์
สุ่มมาตย์
มหิวรรณ
พิมพรม
สหัสนา
สีสองเมือง
บานฤทัย
อิศรานุวัฒน์
ชาวสวน
ใจเสมอ
มารถศรี
ปดตาทะโย
ไชยวงค์ษา
แก้วแสน
มณีกัญญ์
เที่ยงผดุง
เครือแก่นแก้ว
ฝายทอง
สิงคะนอง
ดวงคำบุตร
สุขเกษม
อภิสิริวิทยา
เสียงใส
เพ็งพิพาทย์
ราชพันแสน
จันทะมูล
ดิษฐขุนทด
แสงฮาด
แฝงยงค์
จตุพรม
สุระปอง
สิงห์พา
อนุนิวัฒน์
มังคละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ วัดบูรพาภิราม

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม
๑๕/๐๙/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๒๘/๑๑/๒๕๓๐ วัดบูรพาภิราม
๒๒/๐๙/๒๕๓๓ วัดบูรพาภิราม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕ เด็กชายวิษณุ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กชายศุภชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กชายสุวิจักขณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กชายอนุชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กหญิงอรจิรา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กหญิงอังคณา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑ เด็กหญิงอัญชิสา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒ เด็กชายกันตวิชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กหญิงกาญณ์สุมาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔ เด็กชายธีรภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕ เด็กหญิงนำเพชร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖ เด็กหญิงนิชาภา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗ เด็กชายปกปอง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘ เด็กหญิงประวีธิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙ เด็กหญิงปุณชนุช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงพรชนก
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘

เด็กหญิงพรยดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงภูษณดา
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวไลพร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอภินันท์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงทิพยาภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กหญิงนันฑริกา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕

เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสหพงษ์
เด็กหญิงสุชานันท์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงกฤติญดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘ เด็กหญิงณัฐชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙ เด็กหญิงนิตยา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗

นามสกุล
พุทธมงคล
จำปาใด
นนทะภา
ถุนนอก
วิจิตรศาสตร์
ปกกาสัง
โยธาสุภาพ
เดโชพิพัฒน์
ประสาร
เปรมสิงห์
วิญญาคราม
แย้มโกสุม
อินทะสอน
มาลาศรี
กันทะน่วม
วรรณสีแก้ว
เจริญศิริ
ไทยโกสม
คัฒมาตร
เหล่ามาลา
เดชอุทัย
พรมโชติ
ชื่นกระจ่าง
สุวรรณภักดี
เปรมปราโมทย์
โสลา
ภูผาลี
เหล่าสุนา
ทิปะณี
มลาไวย์
อำภาคำ
อารีเอื้อ
ยศพล
เพชรมี
ปูนอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดสระทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กหญิงเนติญา

เด็กหญิงพิมลรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒ เด็กหญิงพีชญา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒

เด็กชายรนกร
เด็กชายรวีโรจน์
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศิริกาญน์
เด็กหญิงศิรินธร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายหนึ่งตะวัน
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายณัชดนัย
เด็กชายนิรวัฒน์
เด็กชายภัทรกฤษ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒

เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงหฤดี
เด็กชายอดิศกร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายจิรายุส

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กหญิงบัณฑวรรณ

นามสกุล
บัวงาม
มูลพฤกษ์
บัวระบัติ
สังฆะพิลา
จารุการ
ศรีวะรมย์
มัจฉาโชติ
มาพัฒน์
ศิวิแว่น
ศิริพล
สายาง
อร่ามศรี
โชติช่วง
ศูนย์จิม
พินิจการ
ประสาใส
รักอ่อน
ศรีหาวงค์
ดวนพล
นรชาญ
สีลาดเลา
เทียงมา
คูเมือง
สารจันทร์
พรมบุตร
สมสา
ผดุงเวียง
ประดับมุข
กันหาจันทร์
ราโช
ศิริเวช
ภูสังข์
อินทรประดิษฐ์
เมืองโคตร
นามไพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕ เด็กหญิงเพชรไพลิน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔

เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงวณิชยา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสุนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายพาวุธ
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวีรวรรณ์
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชาลิสา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กหญิงอรุณวัลย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗ เด็กชายปยกรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กชายรักษาศาสน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายมงคล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กชายณัชทวิษ
เด็กชายธิติวัสุ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศพัศ

นามสกุล
อ้นศรีวงศ์
ศรีสุข
อ้นศรีวงศ์
แก้วบุดตา
วงษ์ราช
สีลาดเลา
พละพันธ์
พิมูลมี
อุทกโยธะ
ไชยทิพย์
นาถาบำรุง
ทีคำ
แสนบุญมี
ทองมาก
ฉวีนวน
ธุระกิจ
กอสุระ
น้อยหมื่นไวย
จันทัง
ผลนานาท
พะละพัน
ธุระกิจ
ธุระกิจ
พิมพิคร้อ
บุณาเวทร
เกาะนำใส
อินตา
เขตเจริญ
วงษา
จารัตน์
วิชัยศร
ธุระกิจ
รอดถาวร
พันธุผาลา
อังคุนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดธรรมจารีนิวาส
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงสิริรัชพร ปกขิโต

๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กชายสุพรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กชายรังสิมันตุ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓ เด็กชายจตุภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กชายณฐกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕ เด็กหญิงภัทรวดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กหญิงสุกานดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กหญิงนิภาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กชายปภาวิชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙ เด็กชายเปรมชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗

เด็กหญิงภัคนันท์
เด็กชายวรชน
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงลินลดา
เด็กชายปวิชญ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘ เด็กหญิงพิชชาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙ เด็กชายจรรญวรรธ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐ เด็กหญิงจิตติมา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปรวิทย์
เด็กหญิงพิมนภา
เด็กหญิงวรรณชุลี
เด็กชายอดุลศักดิ์
เด็กหญิงอมรวรรณ
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงพิรลักษณ์
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงสุทธิมนต์
เด็กหญิงบุษราคัม

รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔ เด็กหญิงปรางค์แก้ว

สีสุมัง
พานาดา
เครือแวงมล
เทพชุมพล
เสาสมภพ
ดีเรือง
สุขจันโท
มาลำโกน
ผ่องแผ้ว
เทพศิริ
การประกอบ
พิมภู
พิมภู
คณาศรี
วรจักร์
ชัยภูธร
โพธิกะ
ระดาฤทธิ์
ไชยนิคม
ไชยเหล่าจันทร์
เลิศสุรัตน์
ศรียาฤทธิ์
แก้วแสนไชย
วรจักร์
ยินดี
จะลา
วงศ์แก้ว
สาระวาท
กงแหลม
หาพันธุ์
ศิริสิงห์
ใจชื่น
ขุนไชยทอง
โคกเก่าน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยูง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๘๑
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิชชาพร สิทธิชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖ เด็กหญิงวริศรา มะลิซ้อน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗ เด็กชายต้นตระกูล ขุมทรัพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘ เด็กหญิงกมลลักษณ์ ต้วมสูงเนิน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙ เด็กหญิงชวัลรัตน์ นิลเนตร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐ เด็กชายนรินทร์ แซ่เติ๋น
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑ เด็กชายนวพล
ทองสามัญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กชายภัทรกร ศีรษะภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กหญิงเมย์
นันทะมา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงวิภาดา ชาวงษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕ เด็กชายสุทธิพงษ์ พนมใส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงสุปรียา สุราษฎร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗ เด็กชายอธิษฐ์
ทะวะลัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘ เด็กหญิงอิษยา
ไชยอุดม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙ เด็กหญิงธิตยา
ไชยราช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐ เด็กหญิงกนกพร ศรีละคร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑ เด็กชายกฤษณพงษ์ ภูเลื่อนลม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒ เด็กชายชัยวัฒน์ ยอดตา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓ เด็กชายธนกร
สีดาดาล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔ เด็กหญิงวิภาดา อุปชิต
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กหญิงอุษพิชญา ซาระภู
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖ เด็กชายจักรภัทร ไชยคิรินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗ เด็กหญิงชลกัลต์ อุปชิต
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘ เด็กชายโชคดี
หัสดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ลาดแท่น
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กชายตะวัน
ทับทิม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑ เด็กหญิงทิพานัน ทีทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒ เด็กชายปฏิภาณ ไชยสาร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓ เด็กชายพงศ์พิสิฐ พ่วงสมบัติ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔ เด็กชายพนธกร ยอดดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กชายวงศกร
กิดเกียน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงวรัณญา อุดมทรัพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กชายศราวุฒิ สุขบรรณ์เทิง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงพรสวรรค์ ไชยโคตร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กชายกฤษกร สมานสุข
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชืน่

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๘๑
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รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐ เด็กชายธนวัฒน์

นามสกุล

แสนสี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กชายภาคิน
อำคา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กชายสุรัตน์
อ่อนงาม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงอาทิตยา พรมสากล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงชัชฎาพร ไหมจันทึก
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕ เด็กชายปรินทร จันทะโรจน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กชายทวีพล
สีหารักษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗ เด็กชายธนนชัย กาบบัว
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘ เด็กหญิงนพภัสสร ศิริเดช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงนริศรา เบ้าโนรา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กชายพงศกร จอดพิมาย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กชายพงศกร พรมโพธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กชายภูวดล
อุดมทรัพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายยศกร
ศรีฮาด
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กหญิงนำเพชร จันทร์จ่าย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กชายพัชรดนัย อินทิพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงกชพรรณ ใจภักดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กชายกฤษฎาพงศ์ ใจภักดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายจักรกฤษณ์ ประชากูล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กชายฐิติพงศ์ ธรรมิภักดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐ เด็กหญิงณัฐสุดา กวยทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กชายทินกร
บรรลุสุข
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กหญิงยุวดี
เชิดชม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓ เด็กหญิงศุภารัตน์ ศรีวิเศษ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์อาจ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กชายอดิศร
สักแสง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงอธิชา
หานาม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กหญิงอมรยุพา ธรรมโหร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กหญิงอาภัสรา เจริญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายภูหลวง สุกใส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กชายวรัญู
เสริมวิเศษ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กชายกฤษณะ จันแพง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กหญิงกิตติมา กาไธสง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กชายณัฏฐากร สีนวลจันทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วประไพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแท่น
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแท่น
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแท่น

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแท่น
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแท่น
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแท่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดไตรตรึงษ์
วัดสุทธิวรรณาราม
วัดสุทธิวรรณาราม
วัดสุทธิวรรณาราม
วัดสุทธิวรรณาราม
วัดสุทธิวรรณาราม
วัดสุทธิวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กชายอัศวิน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงชนม์นิภา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงณัชชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กชายธนกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙ เด็กชายธีรโชติ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงปองขวัญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

นามสกุล
เจือจันทร์
นำใจ
จันแดง
ทุมลา
แซ่ลี
เอี่ยมละออง
ตั้งวรรณสุข
รัตนธรรมเมธี
ประชุม
นามสว่าง
แสนกล้า
หล่มวงษ์
ฮิรายามะ
โฉมสอาด
วงคล่อง
สุวรรณธาดา
พลอยนิล
พูลทรัพย์
อานไมล์
บุญล้อม
หนุนกลาง
พงษ์เฉลียว
ยังเขต
สุดสูงเนิน
สืบเสาะ
เนินภู
พิเนตร
ร่มเย็น
วงศ์ษาโท
ศรีรักษา
ทวีนันท์
พิเนตร
ศรีวงษ์
พรมโพธิ์

เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพุทธวัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายรักเล่ห์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายอาโย
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกฤษติกุล
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจรัสพร
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเนติวัฒน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนรัชฐญา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจิรดา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธนานพ
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวนิดา แก้วพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแท่น

๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนสี
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนสี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนสี

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนสี

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธิวรรณาราม
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดแสนสี
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐ เด็กชายวายุภัทร สดสี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสุพวิทย์
เด็กหญิงกุลทรัพย์
เด็กหญิงขัตติยา
เด็กหญิงณัฐธิตา
เด็กชายทิชากร
เด็กชายอนุพนธ์
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงอนันตญา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑

เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายพูลสวัสดิ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายกฤษกร

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒ เด็กชายคเชนทร์บัณฑร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายอธิชาติ
เด็กหญิงฉัตร์ณริณ
เด็กชายชยพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพัชรวลัย
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงอภิสรา

จินดา
พิมเสน
อัปมะโต
ศรีฮาด
ทวีนันท์
ตีระศรี
ชูศรี
พรมเกตุ
อำภัย
อินสม
แช่มช้อย
สุกใส
จันทร์หอม
ทองดี
สุขดี
อภิโชติชัชวาลย์
ดวงสี
ไชยสอน
เรืองไชย
เอี่ยมหน่าย
เกิดกุญชร
สีแดง
พละชัย
ดวงสี
วารภูมิ
สิตวงษ์
จัตุวงษ์
ลุยตัน
สามัคคี
ก้านจักร์
ศรีสูง
เยียดรัมย์
อดทน
นามหาไชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนกเหาะ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทัน

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายภุชงค์
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายศิวัชย์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอัญญรัตน์
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพีรนันท์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงรินรดา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗

รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กหญิงสุนันท์ภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖

เด็กชายอริยวัตร
เด็กหญิงอนันดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กหญิงกัญฑิฌา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กชายภานุวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กหญิงลลิตา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล
ทนโนนแดง
อนุแก่นทราย
ละอองอ่อน
จัตุรพรหม
แก้ววงษา
ลือชาคำ
บุญเพ็ง
อ่างสุวรรณ
ศักดิ์คำดวง
แปวประเสริฐ
เมืองโคตร
บั้งลือ
ผ่องสุวรรณกุล
วัฒนสูตร
สามสี
ศรีส่อง
ศรีเรือง
สมรสหลวง
สีหาฤทธิ์
พิมพ์เสน
ขันตีเรือง
เสียงเสนาะ
ชมเชย
วรรณโสภา
นิรินทร์
ดอนสระคู
บุญศรีทุม
โพนรัมย์
แพงกันยา
โพธิ์ภักดี
พิมพ์ศรี
จันทร์ดวง
มวลคำลา
แพงกันยา
นามโยธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดโพนสะอาด
วัดสังข์ทอง
วัดสังข์ทอง
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐ เด็กหญิงศิริวรรณ วรศิริ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงจันทมณี
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพรพิสิษฐ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรัตนาวลี
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กชายพงค์ศิริ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงณัฐิชา
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงรัศมี
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงนิชาดา
เด็กชายภานุวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖ เด็กหญิงวัชนาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายสมรักษ์
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายพัทธพล
เด็กหญิงคณิตตา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงณัติการณ์

ลำสัน
โพธิ์หมุด
แพงวงษ์
สีระวงศ์
กุลวงศ์
น้อยโพธิ์
หงทะนี
สิทธิสาร
ศรีจัดการ
จำปาแดง
คุ้มเหล่ายูง
สุขเข็มมา
สอนมงคล
นิ่มนวล
ช้างสาร
สีบุญทา
สิงธิมาตร
หนูจุ้ย
บุญสงกา
ช่างถม
จันอาสา
สีบุญทา
อรัญมิตร
แก้วกัญญา
ธรรมิภักดิ์
กาญจนะศร
เต็มจิตต์
สร้อยสิงห์
ศรีนวลจันทร์
แสนสุข
มัดตะรัด
ฟองเสียง
สิทธิสาร
แก้วประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านผำ
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงศิรพันธ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงนันทนา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายยศพล
เด็กชายยศวริศ
เด็กชายวรชาติ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔ เด็กหญิงวาเลนไทน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖

เด็กชายสหพัฒน์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายยสภูมิ
เด็กหญิงวรกมล
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายณัฐกุล
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงจารุวรรณ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗ เด็กหญิงกมลวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘ เด็กหญิงกันญาภัท
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงกมลฉัตร
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายชนกานต์
เด็กหญิงปภาพินท์
เด็กหญิงปุญยภา
เด็กชายมนัญชัย
เด็กชายสกล
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกนกสิริ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงสมัชญา

นามสกุล
ประทุมทอง
พิมพ์ตะคลอง
พุทธสังข์
ทองบ่อ
จิตรคง
โพธิ์ศรี
สมพินิจ
อานไธสง
ตางาม
เลื่อยคลัง
ยินดีรัมย์
นิลคร
แทนไฮ
ไชยสอน
โพธิ์ชัยเลิศ
ฉิมงาม
มาณะ
โยธะพงษ์
ลีโคกกลาง
กองศรี
ไวยศรีแสง
กองปาน
ภูเขาใหญ่
แสนสี
วิเศษกุล
วงศร
มณีน้อย
พรมสิงห์
ดีสันเตี๊ยะ
จันอุดม
พลมะศรี
กองบาง
กันธะโน
เกณฑ์สาคู
แห่งหิรัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๑
๒๒/๐๙/๒๕๕๒

๐๖/๐๓/๒๕๕๒
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๐๗/๐๙/๒๕๕๒
๑๙/๐๙/๒๕๕๒

๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๑๔/๐๒/๒๕๕๓

๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๑๘/๑๐/๒๕๕๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๒
๒๔/๐๑/๒๕๕๑
๒๕/๐๔/๒๕๕๒
๑๐/๑๑/๒๕๕๒
๑๖/๐๒/๒๕๕๓
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๙/๐๙/๒๕๕๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๑๖/๐๗/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๐๑/๒๕๕๓

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
๐๓/๐๗/๒๕๕๑
๑๓/๐๔/๒๕๕๑
๒๖/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

๐๙/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
๐๙/๐๖/๒๕๕๑
๒๓/๐๔/๒๕๕๓

วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
วัดไทรทอง
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
วัดไทรทอง
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
วัดไทรทอง
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
วัดไทรทอง
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
วัดไทรทอง
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
วัดไทรทอง
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
วัดไทรทอง
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
วัดไทรทอง
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
วัดไทรทอง
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
วัดไทรทอง
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
วัดไทรทอง
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม วัดเหล่ากลาง
โรงเรียนบ้านเหนือ
วัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
วัดตลาดไชย
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐ เด็กหญิงณัฐณิชา วงค์งาม

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาง

เด็กชายณัฐดนัย มนัสจินดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒ เด็กหญิงปาริณี น้อยบาท
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓ เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดวนขันธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔ เด็กหญิงเกศราภรณ์ คำบุดดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕ เด็กหญิงนำเพชร รุ่งฟา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖ เด็กหญิงนุสราภรณ์ คำบุดดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗ เด็กหญิงพาทินธิดา ลุนราช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘ เด็กชายยุคนธรณ์ ศรีวรรณะ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙ เด็กชายวงศกรณ์ ดำรี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐ เด็กชายวรพล
กาสิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑ เด็กหญิงวรรณิษา ลีลา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒ เด็กหญิงสาริศา ภักดีศรี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓ เด็กชายกนกพล ชินภาค
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔ เด็กหญิงกัญจน์กนก สำราญสุข
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕ เด็กหญิงจีระนันท์ นาก้อนทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖ เด็กชายชยานันต์ จันทหาร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗ เด็กชายณัฐภัทร อินทะไชย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘ เด็กชายเตชินท์ หอมไกล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙ เด็กชายธนพงษ์ ทาบุญมา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กหญิงเนตร์รพี ณ ปอมเพ็ชร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑ เด็กชายภัทรนันท์ คุ้มเมือง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒ เด็กชายมหาชนก สระแก้ว
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กหญิงศศิธร
หิตายะ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔ เด็กหญิงกนกวรรณ คำผือ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕ เด็กชายกรวิชญ์ ตรีกุล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖ เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงส์วงศ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗ เด็กหญิงกุลปริยา เมืองนาม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘ เด็กหญิงขวัญจิรา ชิตะรัต
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙ เด็กหญิงจิตรลดา ปยนารถ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐ เด็กชายจิรเมธ
ประพนธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑ เด็กชายชญานนท์ สีลิต
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒ เด็กหญิงชนาพร โสธรวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓ เด็กหญิงชลธิชา พืชสิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กชายณัฐดนัย จุปะมะตัง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาง

รอ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดหนองเปลือย
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทีฆทัศน์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนรินทร
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงบุญญานุช
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กหญิงปริยะฉัตร
เด็กชายปวิล
เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงเปมิกา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒ เด็กหญิงพลอยนภัส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓

เด็กหญิงพิชามญธุ์
เด็กหญิงพิไลวรรณ
เด็กชายพิศุทธิ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพุฒิพร
เด็กหญิงภัคณิภา
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กชายภูบดี
เด็กชายภูวนาถ
เด็กหญิงรัติมา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔ เด็กชายฤติไวทย์วิชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงลัลน์ลิตา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงศิรดา
เด็กชายสฤษฏ์พงศ์

นามสกุล
ภูมิยาง
เทียมวงค์
ไม้คต
บุตะคุณ
สิมโนนม่วง
อุทัยคราม
ภาคมฤค
พันธ์สำโรง
แสนตอ
โพนตุแสง
สมบุตร
ใยอิ้ม
ใยอิ้ม
ไชยเวช
วงศ์อุดม
ข่าขันมะลี
คำขุรู
ขอพลอยกลาง
วิริยะพันธ์
คำพลงาม
คำศิริ
ทุมนอก
นวนเท่า
บุญแสง
พืชสิงห์
บุญสีทุม
ธาตุมี
บุญยิ่ง
หนูเสน
โพธิสาร
ปญยาง
วิริยะเดชฤทธิ์
จริงรักษ์
บุญเมือง
กงละวัล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงสุพิชชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัชพล
เด็กชายนวกุล
เด็กหญิงเบญจพร

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐ เด็กหญิงปทมาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒

เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กหญิงเพชรดาว
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงลักษมิกุล
เด็กหญิงวริษา
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุรัตติกาล
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงณัฐริดา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพัสกร
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงญาณีนุช
เด็กหญิงพิชญา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงภาวิณี

นามสกุล
พงศ์จันทรเสถียร
ภูพันเชือก
สุดเดือน
สุวนัด
แสงภารา
ดวงชารี
แสงภารา
แก้วประทุม
คุ้มสระพรม
พลยาง
แสงภารา
คำผุย
ด้วงพร้าว
สิงห์อ้น
ประกลาง
จันทะดวง
นามนัย
สิงห์อ้น
กันหาจันทร์
รวมธรรม
ดาราจร
แสงหัวช้าง
แน่นสันเทียะ
ทุ่งลาด
ลุนบุดดา
กรมขันธ์
ตอเสนา
พันธ์เชื้อ
ชนะศรี
ลาวะลี
ดงยางวัน
พรมภักดี
ดงยางวัน
เครื่องพาที
บุญไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงเอมอร
เด็กชายชนพล
เด็กชายชนะ
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธนาดุล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพัชรพล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙

นามสกุล

ดวงชารี
บุตรชน
กองทอง
สุขสนาน
เทพศรี
จันดง
บุญผัน
แสงสวัสดิ์
ดวนพล
ชานันโท
สีหานาม
ศรีขันต์
โพละลัย
ปลื้มใจ
เหมือนหัวหนอง
เด็กหญิงกานต์ชนก สรสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐกฤตา สังขศิลา
เด็กหญิงดวงกมล พันสุภา
เด็กชายกษิดินทร์ ศิริจันทร์
เด็กชายกิตติกวิน ชำระศรี
เด็กหญิงจันทัปปภา สง่าดี
เด็กหญิงจิดาภรณ์ ชุมสิงห์
เด็กชายจีระภัทร สิงห์สถิตย์
เด็กชายชยานนท์ วิทยา
เด็กชายชวนากร บุญทา
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชุมสิงห์
เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนนุภาพ
เด็กชายธนพล สนั่นทุ่ง
เด็กหญิงธารขวัญ ศรีมันตะ
เด็กหญิงธิยากร กุยไขพัน
เด็กชายธีระวัฒน์ พิมพ์ศรี
เด็กชายนภาดล คำมะณี
เด็กหญิงนริศราภรณ์ วงษ์หล้า
เด็กหญิงพักตร์พิมลพรรณ มังฆัง
เด็กชายพุทธินันท์ จันทร์ผิว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐ เด็กชายภัทรกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕

เด็กชายวรเทพ
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กหญิงอัยลดา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖ เด็กหญิงไอยวรินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗

เด็กชายศักดิ์นันท์
เด็กชายตรัยคุณ
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงภัคพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงนารีรัตน์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘ เด็กหญิงนิติศศิกานต์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗

เด็กชายอัศรินทร์
เด็กหญิงลวมน
เด็กชายปฐพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธนวัต
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายภัทรดนัย

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงปยมน
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายธันวา
เด็กชายจิราวุฒิ
เด็กหญิงภัทรธิดา

นามสกุล
ตอเสนา
ศรีโสภา
หอมอ่อน
สวัสดี
โต่นวุธ
ตุ่มงาม
น้อยโคตร
ทำนา
คำดำ
บุญมา
บัวชัย
อุ่นทวง
บุญส่ง
ละมูล
จันทะโสม
สุวรรณประทีป
บุระ
สมภักดี
อาจหาร
พลหนา
วนรินทร์
วรรณสิงห์
โสคำภา
วงค์อินตา
ละอองเอก
ชุมวัน
คู่กระสังข์
บุญภา
มีแสง
ทองรอด
เย็นศิริ
ชนิดพจน์
รัตนวัน
อ่อนเฉวียง
สีโสดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกัญญาภัด
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กชายธนพล
เด็กชายภูมิเมศวร์
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กหญิงศิริขรัญ
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงธีรภัทร์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงศิรษา
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงณัชชรี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายพชรภูมิ
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงจารุภา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กชายธนโชติ

นามสกุล
เศษโฐ
ขันเพีย
จันทร์เหลือง
ศรีคุณ
สมภักดี
คำคูเมือง
บุญภา
ราโช
กระต่ายจันทร์
วัฒนะ
นกลอย
วงศ์อินตา
คำภูเมือง
สีเกิน
วงค์อินตา
กอนรัมย์
ศรีสุพันธ์
วงค์ชมภู
บุญถ่าน
กองต๊ะ
ทองมา
ทดแทน
พันธุมี
ชัยนคร
เกียรตินอก
ดวงประทุม
สีลาดเลา
แวดศรี
แวดศรี
แวดศรี
สมภักดี
วงศ์คำ
ถ้าหล้า
นามโคตร
สืบสำราญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ วัดปาสังข์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ วัดปาสังข์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ วัดปาสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ วัดปาสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ วัดปาสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ วัดปาสังข์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ วัดปาสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ วัดปาสังข์

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงูเหลือม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนแคน
วัดบ้านสวนมอน
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐ เด็กหญิงอรสินี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐

เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายกตัญู
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายวารินทร์
เด็กหญิงหฤดี
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายดนัย
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพรมพร
เด็กชายภูบดี
เด็กชายภูริธาดา
เด็กชายวรณัน
เด็กหญิงวรัญยา
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงสุภานัน
เด็กชายอาร์ชาวิน
เด็กหญิงกิตติวรา
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายนชพล
เด็กชายพงศกร

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กชายศุภกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓ เด็กชายสมนัส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กหญิงขวัญข้าว
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒

นามสกุล
สร้อยกุดเรือ
มีขาว
ฉายาพัฒน์
สาหินกอง
เลิศศรีไทย
บุตรโคตร
อินทะชัย
มาตร์วิเศษ
สมชัยยา
ปดสายะ
หัดดล
ธุระนิตย์
บรรลี
บรรเทา
แซ่ลี
หงส์วิลัย
สุตะโท
แก้วสุข
บัวสอน
ต้นงาม
ศรีโยธา
พรมเกตุ
ชุมมุง
สุตะโท
นิลงาม
ฤทธาโย
ปาสาใน
อบทองหลาง
ก้อนหมี
พรมแพน
ลุนากัน
เกณฑ์สระคู
อนุสัตย์
ขวัญทวี
ถานะลุน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดสว่างอารมณ์
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายธนัส
เด็กชายปธานิน
เด็กชายปารมี
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพีระกานต์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรากาญ
เด็กชายวัฒนะ
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสุพจน์
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายธนาดุล
เด็กชายธัชชัย
เด็กชายธัญวา
เด็กหญิงบุษกร

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กชายประกายวิทย์

เด็กชายพงษ์พัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กชายภาณุวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กชายวีระวุธ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กหญิงคนึงนิจ
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงทัศพร
เด็กชายธนบดี
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายอนุชิต

นามสกุล
มูลหา
ยศธิไกร
หงส์พิพิธ
ทะวะวัง
ประเสริฐ
เชื้อทอง
แก้วภูงา
โทวดี
ผาวิรัตน์
พรรณา
จุปะมะตัง
ราษี
อนันตา
จุปะมะตัง
เทพบุตรดี
สิมลี
ปยะนารถ
สีโอษฐ
หงส์วิลัย
สายทอง
จุลหงส์
เคราะกิ่ง
หงส์จุมพล
พลอ่อนสา
แพงน้อย
หงส์จุมพล
ชาล่าม
หงส์เอก
พัตรภักดิ์
จุปะมัดตัง
ปญจะแก้ว
ศรีถนัด
ขุนาพรม
ปาปะขัง
สีหาพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) วัดหงส์สุวรรณวาส
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐ เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีโสภาพ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑ เด็กชายกฤตานนท์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจักริน
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายอาทิวราห์
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายรังสรรค์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจิระภัทร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนัฏจิรา
เด็กชายอุดมพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงมัทนา
เด็กหญิงรัณชิดา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงชนมณี
เด็กชายฐปนพัชร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธิชาฎา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวิโรจน์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายณัฐนันท์

สืบแสน
ชิณหงส์
อินทองแก้ว
อิ่นอ้อย
นามนัย
นาคมนต์
น้อยศรี
ขานรัมย์
อุตเสนา
วรรณเพชร
โยธาสุภาพ
ไชยมาตย์
วรรณชัยมงคล
ปสสาแก้ว
วันทานี
สิทธินอก
สุวรรณโพธิ์
รวมไชยสง
วงค์ทอง
ฤทธิวงค์
สมเพ็ชร
มะลิวัลย์
เชื้อนิล
โคตรักษา
เปรมนาค
แก้วสูงเนิน
ศรีจันทร์
จำรองเพ็ง
วิชัด
วงษ์ภักดี
ชิณมาต
คุ้มเหล่ายูง
กิจนุกร
บุญไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดหนองคูขาด
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดสวรรคงคา
วัดหนองผือน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๘๑
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนวันต์ ใคร่นุ่นภา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖ เด็กหญิงปยฉัตร สิมลี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗ เด็กหญิงปุณยาภรณ์ ซาล่าม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘ เด็กหญิงมณีมาลา วรผาด
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙ เด็กชายก่อกิจกุศล คงทรัพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐ เด็กหญิงจันทร์นภา ภูวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑ เด็กหญิงจิตติมา พุดสีเสน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒ เด็กชายณัฐฉัตร ดวงแก้ว
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓ เด็กหญิงณันฐิญา วงศ์คำจันทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔ เด็กชายทรงภพ คำภูมี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕ เด็กชายทวีศักดิ์ คำภูมี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖ เด็กชายธนโชติ ศรีวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗ เด็กหญิงธัญชนก ขันตี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘ เด็กชายปยะรุจ เจตินัย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กหญิงพรรณิภา บุญเหลี่ยม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐ เด็กหญิงภาวิณี ชารีวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑ เด็กชายวรวิทย์ เจริญกุล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒ เด็กหญิงศศิประภา สิมวงศ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓ เด็กชายสุทธิพงษ์ สิมวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔ เด็กหญิงอภิญญา วิชัด
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงกฤตภัค บุดดาซุย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖ เด็กหญิงกัญญาภัค ไกรศรีวรรธนะ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗ เด็กหญิงกิตติ์พิมล ทัพงาม
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘ เด็กหญิงจันทิมา เดชดี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙ เด็กชายเจษฎา
แสนอามาตร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐ เด็กหญิงชนกสุดา สืบสำราญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑ เด็กหญิงณัฐญา พินิจกิจ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒ เด็กหญิงณัฐธิดา ทาริวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓ เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนเฉวียง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔ เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปะถะมา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕ เด็กหญิงธิดารัตน์ โซ่เมืองแซะ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖ เด็กหญิงนริศรา เนตรวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗ เด็กหญิงปยวลี
ยศเกตุ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘ เด็กหญิงพิชชาภา แสนพิมล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙ เด็กชายพิสิษฐ์
ดอนน้อยเยาว์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองผือน้อย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กหญิงศิริรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐

เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธีรวัตร
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงประภัสรา
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงไพริน
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กชายสิปปกร
เด็กหญิงอติมา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงปาจรีย์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑ เด็กหญิงพิมพกานต์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒ เด็กชายศาสตราวุธ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กชายสิรวิชญ
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงมานิตา
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กชายคทาวุฒิ
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายภัทรชัย
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายแทนคุณ

นามสกุล
นาคมนต์
หงส์คำภา
ภูมิพฤกษ์
สุตะคาน
วรเชษฐ์
หงส์ชารี
มหาศึก
แสงหัวช้าง
เทศจำปา
ผิวหม้าย
พืชสิงห์
สระศรี
ดอนกระจ่าง
เข็มพันธ์
ว่องไว
อะปะหัง
ชินนอก
ศรีปดถา
เทียมสกุล
อุปกรณ์
สืบสำราญ
อ่อนปดชา
ทำนา
วิชัยสร
จิตหงส์
ศรีสันต์
บุญแสง
วิสัยบูลย์
สีขุนทด
รอดเภา
ปกกังพลัง
อูปแก้ว
ผลทวี
รอดเภา
พืชสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภูบดินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖ เด็กหญิงรัชนก
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗ เด็กชายวุฒิกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘ เด็กหญิงเกศสุดา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙ เด็กชายเจษฎาภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐ เด็กหญิงณัฐพร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนเรศ
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายมนุเชษฐ์
เด็กชายรังสิโรจน์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายจตุรภัท
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายแทนไท
เด็กชายธนากร
เด็กชายนิติกร
เด็กชายปยพงศ์
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพิชญดนย์
เด็กชายภูมิธนาศิต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกานต์ธิดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ชันธุระ
พิมทา
พรมพักตร์
อูปแก้ว
หงส์วงค์
สู้ศึก
ชะอุ่มเกตุ
อุปแก้ว
ทศมงคล
ทาวงค์
ชารีวัน
หงส์มาลา
ศรีสมุทร
ธรรมทินนา
ไชยสิทธิ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

พิมพ์พรม
อุปแก้ว
ลีแวง
อุทธิสินธ์
น้อยใย
อูปแก้ว
ข่าขันมะลี
ชากัน
ศุภมาตย์
วงศ์เฟอง
กุนแสง
บุตรสอน
พลศรีราช
พลศรีราช
พลพิทักษ์
สีหาบุตร
พืชสิงห์
พันธ์พูน
บุญพรม
บุญสาร

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายกิจพณ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓ เด็กชายธนกร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔ เด็กชายธีรพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕ เด็กหญิงนันธิยา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖ เด็กหญิงปริษา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗ เด็กหญิงปาณิสรา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘ เด็กชายพีรพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙ เด็กหญิงมนัชญา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กชายสิทธิโชค
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓

เด็กหญิงอดิษา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกิตติโชค
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงณัฐธิสา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงพรประภา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔ เด็กหญิงพรหมภัสสร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงศจินทรา
เด็กหญิงศิริกัลญา
เด็กหญิงกรณัฐ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐณิช์ชา
เด็กหญิงตรีญาดา

นามสกุล
สามัคคี
อุปแก้ว
อุปแก้ว
บุญรักษา
อุทธิสินธุ์
ชารีวัน
ศรีวิเศษ
สิทธิ์โท
พันทวี
หาญกุดตุ้ม
โดยเคน
ปาระสินธ์
มาลุน
สุปะทัง
ลีแวง
สายสุวรรณ์
หงษ์แสน
ศรีสมุทร
เครื่องพาที
สืบสำราญ
จตุรวงค์
จำปาเกตุ
สกุลพูนทรัพย์
หงส์พิพิธ
พรทอง
ข่าขันมะลี
ราชแก้ว
วงค์เจริญ
สามัคคี
จุลศรี
จันทร์เหลือง
ข่าทิพย์พาที
สืบสำราญ
ตอเสนา
ข่าทิพย์พาที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑

เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงเพ็ญสินี
เด็กชายภูวดล

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒ เด็กชายมงคลพิสิษฐ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวลัญช์กร
เด็กชายเหินฟา
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกรกนก

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

เด็กหญิงจิระนันท์

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐ เด็กชายเจตษฎาพูล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗

เด็กหญิงฐิติภัทรา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพรพิสิษฐ์
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงดาริน
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายนเรศ
เด็กชายภาณุเดช
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงธรรมิกา
เด็กหญิงธันยพร

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงเพียงรวี

นามสกุล
ข่าขันมะลี
ข่าทิพย์พาที
อาระลา
สืบสำราญ
เวียงนนท์
จันทราคา
จตุรวงค์
อุตมา
แสงคำดี
ข่าทิพย์พาที
อโรชาวรกานต์
พลศรีราช
พนาลัย
สาพันธุ์
บุญไทย
คุณหงษ์
พืชสิงห์
พรมภักดิ์
เตชะทัต
ปติตังโข
โงนมณี
อัมพร
วงค์คำจันทร์
บุญยา
ชินพรม
พิทูรย์
พิทูรย์
สีหาฤทธิ์
รักษาราษฎร์
คงชูดี
พนาสกุลรัตน์
รุจีพงษ์
พิมพิลา
ศรีวิเศษ
คำเฮือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่า
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่า
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่า
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านข่า
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านข่า
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐ เด็กหญิงวิชญาพร หลาบมาลา

๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่า

เด็กชายธราเทพ เขวาลำธาร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ มูลมาตร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓ เด็กหญิงนาโอมิ ฟาน ก๊อก
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔ เด็กหญิงบุษราภรณ์ ดวงมาลา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕ เด็กชายภาณุพงษ์ วงศ์งอ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖ เด็กชายธีรเดช
สำแดงเดช
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗ เด็กชายบัญญวัต ฤทธิมนตรี
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘ เด็กหญิงราดา
ดาราพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙ เด็กหญิงกันตยา นิตยาชิตร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐ เด็กชายกัมปนาท ขจรอนันต์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑ เด็กหญิงกาญจนาภร ไทยน้อย
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒ เด็กชายคเชนทร์ ผ่านสำแดง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓ เด็กชายคุณณทรัพย์ ชวนิชย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔ เด็กหญิงฐิดาพร นาประจักษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕ เด็กหญิงณัชชา สอนวิชา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖ เด็กหญิงดรีมลดา บูรณโยธิน
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗ เด็กชายธนภัทร เวียงอินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘ เด็กชายธันวา
เชี่ยวชาญ
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กหญิงบุญญานุช แสงฤทธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐ เด็กหญิงพรนภา ระวิสิทธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑ เด็กชายวชิรวิชญ์ อินทศร
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒ เด็กหญิงวนารัตน์ ผ่านสำแดง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓ เด็กหญิงวนิดา
สุทธิปญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔ เด็กชายวรกานต์ จักษุนิล
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕ เด็กชายอลงกรณ์ สีมานนท์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖ เด็กชายพชร
จันทร์เรือง
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗ เด็กชายพุฒิเมธ สุวรรณโพธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘ เด็กหญิงชนันท์ฌิกา สุ่มมาตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙ เด็กหญิงปณัฏฎา ดวงวงษา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐ เด็กชายศุกลวัฒน์ บุญชมภู
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑ เด็กชายธีระพงษ์ ศรีมานนท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์ อรุณพาส
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓ เด็กชายอภิเดช แก้วปญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาละหาน

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

รอ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕ เด็กหญิงแก้วเกล้า ภิรมย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงชุติมา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กชายศิวกร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงสิริกัญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงอุไรวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กชายชนันธร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒

เด็กชายพงศกร
เด็กชายชินกร
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธรรมทร
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงเมย์ศิญา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนท์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงภครษา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงบิว
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปุณยากร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงธันยพร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓ เด็กหญิงปริญญาดา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กหญิงพรรณนิภา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กชายภัทรเดช
เด็กชายวรณัฐ
เด็กชายสันติ
เด็กชายสิบปภาส
เด็กหญิงสิรินดา

การปน
จงมีสัตย์
สิทธิกลม
ดวงแก้ว
แน่นอุดร
ศรีจันทร์
เวียงอินทร์
หาญอาษา
เดชอุทัย
ศรีแจ่ม
สุวรรณศรี
สุวรรณศรี
แสนกระจาย
โคแก้ว
สุระพันธ์
อามาตมนตรี
แสนเสนยา
สิ่วสำแดง
ถินคำเชิด
สุรคำ
ปานอยู่
กระวานไพร
ทวีชัย
กู้พิมาย
ถนอมพล
เชื้อจิตร
โคตรสุวรรณ
สงคราม
ผดาวัลย์
สุทธิประภา
จันทร์หนองแห้ว
ใจดำ
บุญชม
ไทยจันทึก

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดงยางสะแบง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดงยางสะแบง

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดงยางสะแบง
๐๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดงยางสะแบง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดงยางสะแบง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงยางสะแบง

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพยอม
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพยอม

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพยอม
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพยอม
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพยอม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพยอม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายชนน์ชนก
เด็กหญิงญาณิษา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายสิทธา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายอนุพันธ์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายธนพล
เด็กชายนตะวัน
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสุริยัน
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายฉัตรบูรพา
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงสุรัติกานต์
เด็กหญิงกัญญณัท
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กหญิงดาริกา
เด็กชายธันวิสิฏฐ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงภัทรธิดา

ภิบาล
แสนวัง
เวียงแก้ว
สุทธิธรรม
เจนเขตรการณ์
โคโตสี
จันทรบางสพาน
สัตย์ซำ
กู้พิมาย
บุญปญญา
บัวชุม
สุทธิประภา
สาผาย
คูณศรี
คูณศรี
โชคชัย
บุญปญญา
ศรีส่อง
ภักดีเจริญ
ดีพลดวน
เชิงหอม
จันทเพ็ชร
นามสำโรง
มุงคุล
มิ่งขวัญ
แก้วทัพไทย
ชมภูคำ
ขมิ้นทอง
พิหูสูตร์
ศรีสุข
ไชยสิงห์
ศรีวิชัย
รุ้งฟา
มัชวัง
ยิ้มแย้ม

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐ เด็กชายสุรสิทธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
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รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐

ชื่อ
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายนวพล
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิมธิดา
เด็กชายภัทรพล

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑ เด็กหญิงวรรณกานต์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒ เด็กหญิงชนากานต์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘

เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายจรัญ
เด็กหญิงจันทรรัตน์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙ เด็กหญิงณัฐฐานันท์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐ เด็กชายณัฐภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กหญิงพิชนันท์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิบดินทร์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงณัฐฐริยา
เด็กชายนาธาร
เด็กหญิงไมยรา
เด็กชายนราวิทย์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายจิรทีป
เด็กหญิงมะลิตา
เด็กหญิงมะลิสา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสิรี
เด็กชายอนันต์
เด็กหญิงอรทัย

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สองศรี
แสนปาง
เรียนบุรี
เหลาพรม
ชมภูไชย
เชิงหอม
สงเมือง
นากอก
ลาสแดง
สีบุดดา
นวลงาม
ลำใย
สัตย์ซ่ือ
วิเศษวงษา
แผลงฤทธิ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

ดาสีวังปา
แสนปาง
ทีสำราญ
รักษา
สัตย์ซ่ือ
สะผาย
ติวันตะ
สังชา
ชาติพจน์
ช้อยชด
วังภูงา
แสนยะมูล
บริบูรณ์
ขนานแข็ง
แจ่มศรี
แจ่มศรี
ทูลธรรม
นามวงศ์
คำย่อย
บุญมาก

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอิสระ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กชายณรงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กชายทศพร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงทิวารัตน์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กหญิงธรรณวรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕

เด็กหญิงธันยชนก

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงนันธิกานต์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายกฤติเดช
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายเมฆา
เด็กชายวันฉลอง
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงโสรญา
เด็กหญิงกมลณภา
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสุรนันท์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายอรุชา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกลชา
เด็กหญิงกลธรา

นามสกุล
ศรีหงษ์ทอง
วงค์สมศรี
เหมทอง
สรรพวุธ
เวียงสงค์
ทูลธรรม
กุลบุตร
ศรีแก้ว
วงค์ทิม
ศรีวิศร
ศรีแสง
สารรัตน์
ผลาผล
ศรีชัยวาน
สังวาลย์
กุลสุวรรณ
ศรีชัยวาน
จอกทอง
ภาคโพธิ์
เจริญอาจ
สมนึก
คุณสนอง
จิตเสก
พรมโสภา
นิลภูมิ
นาวัลย์
มูลศักดิ์
สาระรัตน์
เกตุวงศ์
การบรรจง
สุวรรณผา
ร่มศรี
สาระรัตน์
สุ่มมาตย์
สุ่มมาตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนาด

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนาด

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนาด
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนาด

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนาด
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนาด

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนาด
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางใต้

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางใต้
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๘๑
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เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายรามินทร์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายทิวัฒถ์
เด็กชายพงศ์ภรณ์
เด็กชายอชิตพล
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายกิตติภณ
เด็กหญิงณชิรญา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณิชกุล
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายภาณุวัชร์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายธาดากร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓

เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายสุระศิลป
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติศักดิ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔ เด็กชายโรจน์จนศักดิ์

เด็กหญิงวนิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖ เด็กชายวันมีชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗ เด็กชายอนวัช
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘ เด็กชายชัยธวัช
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙ เด็กหญิงนภัสวรรณ

นามสกุล
เจญวิถี
ทิณรัตน์
วิเศษโวหาร
อาษาภา
สุนทรวัฒน์
แก้ววรสูตร
เหล่าทา
แก้วสะเทือน
แก้วโท
โกสะระ
เกิดนวล
บุญชุบ
อุราแก้ว
โพธิสาขา
ทะลาไธสง
รับเหลี่ยม
ดวงเพชรแสง
ประวะเข
สุระพินิจ
พานาสันต์
สีภักดี
ภูตามเงิน
ศรีชาย
สิทธิเดช
มูลพิศูจน์
รอบรู้
ไชยคต
สรรพวุธ
พิมรัตน์
มามาก
นพรัตน์
จันทะโยชน์
ทนสู้
พลหาญ
สว่างโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางใต้
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางใต้
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางใต้

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีโก่ม

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอีโก่ม

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีโก่ม
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซองแมว
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซองแมว

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซองแมว
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซองแมว
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซองแมว

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซองแมว
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซองแมว
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซองแมว

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซองแมว
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กชายฤทธิเดช
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายอชิรวิชญ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓ เด็กชายกฤษณพงศ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔ เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ

เด็กชายธนกฤต
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖ เด็กชายธนากร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕

รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗ เด็กหญิงปุณยาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายพาคิน
เด็กหญิงวรินทร์นุช
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงจุทารัตน์
เด็กหญิงฉัตรชมพู
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนฤพร
เด็กหญิงโศภิษฐา
เด็กชายสุรจิตต์

นามสกุล
ลาวงษ์
โพธิชาราช
วรวงค์
ไชยศรี
สังฆะทิพย์
ชาญประเสริฐ
นาเมืองรักษ์
มะลิมาตย์
มาศวรรณา
ตะนะสร
สนองผัน
มีรอด
จตุเทน
ทูลธรรม
พิมพาหนู
ศรีลาชัย
กอเฮง
พวงเกษ
พิมโพธิ์
สุปะทัง
นาเสถียร
ศรีคลัง
เรืองแสน
สมมะวัง
ไกรอำ
อุดมโภชน์
คณะพล
แสงรูจี
กัญญพันธ์
รู้เจน
จันปุม
ร่มศรี
นัดฉิมพลี
อรรคนิมาตย์
คำมณีวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจาน
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจาน
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหวายหลึม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงงามพัฒนา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงงามพัฒนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงงามพัฒนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางาม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางาม

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางาม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนราษี
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนราษี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนราษี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๘๑
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เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงปรินดา
เด็กหญิงปาณิตา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายชลกร
เด็กชายณัฐกิตติ์

เด็กชายพงศกร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กหญิงพรรณธิชา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กชายพีรเดช
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงสุพรรณษา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนพัตตา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงพรธิภา
เด็กหญิงมนปรียา
เด็กหญิงเมทิตา
เด็กหญิงวงเดือน
เด็กชายวิจิตร
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายกัมปนาท
เด็กหญิงธันญา
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กหญิงปยากร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายภาณุพงค์
เด็กชายศุภโชค

นามสกุล
ชะนะกุล
แสงอาวุธ
ศรีโท
สิงห์ยะเมือง
มุกดา
ภูมิฐาน
หมื่นราชา
จันลา
จันทวงษ์
สังฆทิพย์
ดีสมบัติ
โคตะโน
เหมพนม
เจริญยิ่ง
ศิริวรรณ์
ฉวีวงค์
ฤาชัยราม
พัฒนะโชติ
ฟองย้อย
ศรีอุดร
ศิริเกษ
สุวรรณศรี
อินทรฝน
นนทะภา
ชินนอก
สุดสวาท
วิชานัง
สัตนาโค
โกมิฬ
โคตะโน
เที่ยงผดุง
ฤทธิแผลง
สุภารี
โพธิ์ภักดี
เฉลิมแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนราษี
๑๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๒/๑๐/๒๕๕๓

๐๑/๐๗/๒๕๕๓
๐๑/๐๙/๒๕๕๓
๑๖/๐๖/๒๕๕๓
๒๘/๑๒/๒๕๕๓

๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๐๒/๑๒/๒๕๕๑
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

๑๕/๐๙/๒๕๕๑
๒๒/๑๐/๒๕๕๑
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

๐๕/๐๑/๒๕๕๒
๐๖/๐๙/๒๕๕๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๒
๐๒/๐๓/๒๕๕๒
๒๗/๐๔/๒๕๕๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๒
๒๖/๐๒/๒๕๕๓

๑๐/๑๐/๒๕๕๒
๓๐/๐๑/๒๕๕๓
๐๑/๐๗/๒๕๕๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๐๗/๐๔/๒๕๕๓
๒๖/๑๒/๒๕๕๒

๑๙/๐๘/๒๕๕๓
๐๒/๑๒/๒๕๕๓

๐๑/๐๔/๒๕๕๔
๑๐/๐๖/๒๕๕๓
๒๗/๑๒/๒๕๕๓

๑๙/๐๖/๒๕๕๓

๐๘/๐๔/๒๕๕๓
๑๔/๑๐/๒๕๕๓

วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนราษี
วัดท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) วัดโชคชัยโนนขวาง
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
วัดหนองไผ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายรังสรรค์

น้อยหลุบเลา
เวียงนนท์
ฉวีวงค์
บัวธรา
ฤทธิแผลง
พวงพิลา
สุขทวี
ตรีกุล
ผลประสาทศิลป
วันชา
พลรักษา
สุคำตุ่น
ประจวบสุข
พรมไชย
สุรินทอง
สุริโย
ปองล่องคำ
คำระไว
ศรีม่วง
ผดุงสันต์
ภูมิเขต
แสนภูวา
เที่ยงผดุง
สุ่มมาตย์
สอนวงค์
บุญประคม
พลทัน
ศรีคำ
สุนทรนนท์
พลหาญ
น้อยโสภา
วุฒิคูสกุล
ธรรมทวี
วิระษร
สุ่มมาตย์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔

เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงกุลนาถ
เด็กชายเกริกพล
เด็กหญิงจันพร
เด็กหญิงฉัตรสุดา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กหญิงณัฎฐ์ชานันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐

เด็กหญิงณัฏฐิณี
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิราภรณ์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงเบ็ญญา
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปรินทร
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายผดุงเดช
เด็กชายพงศ์พันธ์
เด็กหญิงพริมา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กหญิงพลอยไพลิน

เด็กหญิงแพรวา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กชายเมฆา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔ เด็กหญิงยุภาวดี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาอุด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาอุด
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาอุด
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาอุด

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาอุด
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายรณกร
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวรากร
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงศศิลดา
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุมน
เด็กหญิงอภิสรา

มารมย์
สร้อยจิตร
ศิริแสน
วิชาคำ
ขาวกุญชร
บุตรเนียร
ทวยโพธิ์
ธรรมเกตุ
พันธะมา
ผลประเสริฐ
สงคราม
ปราสาร
จันทะเรศ
กันยาศรี
ปรีวาสนา
สรภูมิ
เวียงนนท์
โพนรัมย์
สาระรัตน์
นพวัตร
พาณิชย์เพิ่มพูนสุข
สาระรัตน์
สุ่มมาตย์
ใจหาญ
สังฆทิพย์
วรรณุรักษ์
วัฒนะเลิศโรจน์
จันทบุตร
เวียงนนท์
รักษาธรรม
กลางบัว
นนทะภา
สุตะคาน
พันธุมิตร
ศรีสนอง

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗

รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘ เด็กหญิงภัทรชราภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงวนิสา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายจรัญ
เด็กหญิงดาราพร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายวุฒิธร
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายสุณัฐดนัย
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กหญิงพิชยาพร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กชายศุภชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะยาง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะยาง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะยาง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะยาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดเอกสัตย์บำรุง
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๘๑
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ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐ เด็กชายสฐาปณิวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กชายองค์อาจ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายคมเพชร
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์
เด็กหญิงราหามะ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศศิรดา
เด็กหญิงศานันทินี
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายภควัติ
เด็กชายกิตติ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงพรจิรา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญญรัศม์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายธเนศ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงนาราสิริ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงนริญญา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นาวัลย์
อัญญะโพธิ์
มหามาตร
อุตมะ
ศรีอุดร
รินทะไชย
พุดนอก
สนธิมูล
สำราญวงค์

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง

โมอัมเม็ด อับดุลอาซีซ
เอลกอรดี

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

เวียงนนท์
หอมละมุล
สมวงค์
ภูสมบ่อ
คำทุม
นุสิทธิ์รัมย์
มหามาตย์
แกล้วกล้า
สารพล
วงษ์พันธุ์
อาจคะนอง
จันทะเลิศ
อำขำ
วินทะไชย
วรรณโสภา
อภัยรี
นาชัยฤทธิ์
ศรีนำอ้อม
แสนคำ
กิ่งนอก
แสนขวา
สาตรา
พลศักดิ์
จันทรคา
สอนจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะยาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะยาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเบิด

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองต่าย

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองต่าย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองต่าย

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองต่าย

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองต่าย
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเหนือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเหนือ

สังกัดวัด

วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดบ้านหนองบั่ว
วัดตระคลองบึง
วัดตระคลองบึง
วัดตระคลองบึง
วัดตระคลองบึง
วัดตระคลองบึง
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๘๑
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ชื่อ

แสนบุดดา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
สุริยิน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
โพธิ์นอก
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
กุลนิจ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙
วิชัยรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
แก้วเจือ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
กองแก้ว
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒
เลื่อนลอย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓
บึงลอย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
เครือแวงมล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
กุลวสุ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖
กิ่งมาลา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗
สอนพงษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘
เชยชม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙
แถวสามารถ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐
สุดวิลัย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
สระใหญ่
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
กาสิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
เสียงหวาน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔
เกณฑ์สาคู
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕
อรศรี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖
มหาสาร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗
เภาพิชญกุล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘
สงครินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙
แก้วสังข์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐
อัตเห
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑
พานอุ่น
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒
ศิริบุตร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓
ยอดปทุม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔
หิรัญหลาย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕
สาริมาน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงเพ็ญจวรรณ กระแสจันทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กหญิงวิมลวรรณ น้อยบาท
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กชายกรวีร์
บุญเทพ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙ เด็กชายเกื้อกูล
มีหนองใหญ่
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กชายสุรธัช
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงสริตา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายพาทิศ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรินทร
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงอัญญานิล
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายชิณวัตร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กหญิงสุชาวัลย์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กชายพฤษภา
เด็กหญิงมณทิชา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายณภัสกรณ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงหทัยชนก

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระโนน
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดสุขประดิษฐ์
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายคีรินทร์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายชโลธร
เด็กชายชุติวัต
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพาสินี
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงวรวรรณ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙

เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายพงศภัทร
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงสุชาดา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐ เด็กหญิงกรัณฑรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑ เด็กหญิงธัญภิญาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖

เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงสุวรรนา
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายนนธวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงนัชชา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙ เด็กหญิงภัทรดารา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐ เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์

เด็กหญิงกัลยา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒ เด็กชายปภาวิชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓ เด็กชายสิทธิโชค
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔ เด็กชายอภิชิต
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑

นามสกุล
วงค์ภักดี
สุวรรณเนาว์
อนันตภูมิ
แสนสำราญ
เพียรนอก
กาสิงห์
บุญเทพ
เอ้วะเม
เปรียบสม
หนูแก้ว
ฆะนะมะ
แสนผาลา
ตาติจันทร์
พยัฆทอง
สงัด
โพธิ์เสือ
อ้วนสงยาง
เหนือคูเมือง
แดงพิบูรณ์
เสงี่ยมทรัพย์
หัวหนอง
บัวไข
แก้วสนธิ
ภารมงคล
สมภักดี
สีพลัง
ศรีมหาพันธ์
ช่างยา
สีพลัง
บุญสงค์
โคตะมะ
อึ่งชื่น
โพธิสาขา
สดสี
โพธิสาขา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนสูง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดบ้านโพนสูง
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๘๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงแสงดาว
เด็กหญิงแสงเดือน
เด็กชายปริญญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายวิภพ
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงฐัณญาดา
เด็กหญิงนภัสสร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กหญิงนันทกาญจน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗

เด็กชายศิริวัตณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงกานต์ชนิต
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑

เด็กหญิงจิตตินี
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายชยานันต์
เด็กชายธนภัทร์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายปุณณวิช
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงภัทราภร
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิมนต์
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กหญิงชลธิชา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงพรินชนันญา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายสิราวิชญ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายสุรจักษ์

นามสกุล
ปาเส
ศรีคต
ศรีคต
กงศรี
คณะสา
หนันดูน
ทิพวงค์
คะเลรัมย์
อ่อนปุย
ภาระจ่า
ประมูลชะโก
สมพร
อินทิจันทร์
นิยมจันทร์
ไตรนาคม
นุชรักษา
ปทุมทอง
ศรีดา
ผดุงศรี
ทุมจีน
พันธ์พรม
แฉล้มไธสง
ทองงาม
ช่อรักษ์
สมานมิตร
พื้นผักหวาน
โพธิไชยย้อย
เติมภักดี
ทองยอด
ทุมจีน
จุลลาศรี
พลหนองคูณ
แก้วกัน
จันทรหนองฮี
จุลศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูดิน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูดิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายทีปกร
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงกนกพร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗

เด็กหญิงชนัญชนก
เด็กหญิงชวินนุช
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายพรรษา
เด็กหญิงพรวรินทร์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภูเบศร์
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสิริขวัญ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘ เด็กหญิงจิตรกัญญา

เด็กหญิงณัฎฐา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงมาติกา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กชายณัชพล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กหญิงณิชนันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงนัณฐการณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กชายปฐเมฆา
เด็กชายพรมมา
เด็กชายวัชรวิทย์
เด็กชายสพล
เด็กชายสุรฉัตร
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงทักษวดี
เด็กชายนภัสรพี
เด็กหญิงนัชนัน
เด็กหญิงปนัดดา

นามสกุล
วงนาแค
อุโคตร
ศรศิลป
วิระยาลัย
พิมพ์วัน
ปาโท
บุญสงค์
บุญสงค์
ลือจันดา
ไชยรินทร์
ชัยรินทร์
โพธิสาร
พันธุ์ฉลาด
ศิลปชัย
สอนสีดา
พิมพ์หิน
ชุ่มเชียร
สีสนิท
ศูนย์เจิม
พลภูงา
ฉายา
กุมภา
ศักดิ์ดี
ชุมพล
อินทร์เคน
ปฏิสัตย์
อนุเวช
มูลจันทร์
เล็งดี
ศาลางาม
เทียมทัศ
สัทธาพันธ์
ซาตำแย
ชาตำแย
นามคันธี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงช้าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงช้าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงช้าง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม

วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดสามัคคีราษฎร์
วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดขามปอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงปารมี
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงศุภาลัย
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงวรัญญา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายอาณัติ
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายทวีวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายศุภรัสมิ์
เด็กชายวิศรุต

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓ เด็กหญิงปญญาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔

เด็กหญิงปาริดา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑

เด็กหญิงสมิตา
เด็กชายธีร์ธวัฒน์
เด็กชายรุ้งรดา
เด็กชายไพสิฐ
เด็กชายสรจักรข์
เด็กหญิงนันท์นภัส

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายธีรเดช
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายศุภาวุฒิ
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กชายพีรพล

นามสกุล
โตนวุธ
แก้วสังข์
ธุมา
ใหญ่ทา
ถั่วอรัญ
เรือนหนิ้ว
สุขบุญ
ชูเสน
อัฒจักร
มนตรีแก้ว
วรรณศรีสุข
คมคาย
วิศรีปตน์
กองศรี
ผลไม้
ควรชม
หาญไชย
ศรีภู
นิรงบุตร
คมคาย
ปญญา
ขัตติยะ
โพธิ์ตาก
โทมนต์
พิณพาทย์
ชื่นอารมย์
คำยืน
พงค์ไพร
มรรคนันท์
แวงวรรณ
วะหาโร
ถาพินนา
พวงมาลา
กฤษณกาฬ
สุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดสว่างแสงจันทร์
วัดสว่างแสงจันทร์
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสัญสินี
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายไกรเทพ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงสุจิตรา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕ เด็กหญิงปฎิญญาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายแทนณดล
เด็กชายปริญญา
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสหรัถ
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอัฑฒกร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณภพล
เด็กชายทฤษฎี
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัตร

นามสกุล
ผลไม้
จันทะนันท์
มารินทา
ดวงมณีย์
มีหาญ
เส็งนา
ผลไม้
จุลวรรณ
ผาริโน
ผมพันธ์
บานแบ่ง
ทองหลาง
ศิริบุตร
หาญชาตะ
วหาโร
ทำพนม
ทองนวล
เกษร
บุญญา
วิชาพรม
สุขมณี
สามไชย
สิงห์ศรี
สอนสิงห์
บ่อชน
เบ้าทอง
แพสยันดร
สำสาลี
พันธ์ไผ่
วงศ์บุดดา
เราะหะนะ
ชินวิทย์
ปูพะบุญ
แปะโคกสูง
คำผาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายวรากรณ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุพนิดา
เด็กหญิงอรนภา

ทาโล
พวงจันทร์
แก้วศรี
สมบูรณ์
บัวลาด
เทียมคำ
สาขะยัง
พรมรัตน์
บุญทะวง
จันทร์ศรี
ถือตรงดี
สมสาร์
สำโรงแสง
พรมทา
โพธิ์ดี
เสโน
บัวพันธ์โพน
เพชร์รักษา
คำภาพันธ์
โต๊ะสิงห์
ภัทรปติชินพัฒน์
เหวยไทย
ไชยโชค
บุรวัฒน์
สารพัฒน์
อาจะ
มูลศรีนวล
ฉิมงาม
ชัยมาตย์
ชัยมาสุข
ชัยมาสุข
ประหา
อุดมรักษ์
ภูมิภาค
นามวงศ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เด็กชายแทนคุณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กชายธัญเทพ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กชายธีรพล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖ เด็กชายธีรวัสส์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗ เด็กหญิงนภัสวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖

เด็กหญิงปณพร
เด็กหญิงปภาลดา
เด็กหญิงปลื้มจิตร
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายพฤกก์
เด็กหญิงภูสุดา
เด็กหญิงวิปศยา
เด็กชายวิรัลพัชร
เด็กชายกฤษดนัย
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายวรรณชัย
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายธณากร
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงพรธีรา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงวริสา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กชายศุภวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองโพนทราย

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐ เด็กชายสุทธิลักษ์ เผ่าทองงาม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕

เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงณัฐฏณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนัฐทพงษ์
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงพรรณวิสา
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภูมินทร์กร
เด็กหญิงมัทนา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายกรพงษ์
เด็กชายเข็มทิศ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖ เด็กหญิงชนกวนันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิธินา
เด็กชายสุริยัน
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชนิภา
เด็กหญิงณัฐรัมภา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายสุภชัยย์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายภูพิพัฒน์
เด็กชายสุทธิกร
เด็กหญิงสุภัสสร

พลวี
อุดมโภชน์
มูลศรีนวล
สุขแสน
สุริเย
พรมมี
อินทรโสภา
สิทธิพรม
สูงสังเขตร์
เหวยไทย
เปาโต
สุทธิประภา
จันทะศรี
อุทธา
สุขจาด
ขันเงิน
พวงแก้ว
เพ็ชรหงษ์
ภูกองเมฆ
สุทธิประภา
สุริโย
กากแก้ว
สังทอง
อุดมรักษ์
แสงปาก
แสงปาก
คูณทา
แก้วตระกูล
มะราชสีห์
หอมยี่สุ่น
ทิพมณี
สารพัฒน์
แสงปาก
พลเยี่ยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน วัดศรีวิไลมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล
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นามสกุล

เด็กหญิงเนตรยา สุริโย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖ เด็กชายนวพงค์ อุดมรักษ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗ เด็กชายธีระพงษ์ หงษ์ทวี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘ เด็กหญิงธิติกาจญต์ นักลำพันธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙ เด็กหญิงบัณฑิตอักษร พุฒเหมือน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กชายพุฒิศักดิ์ สิงยะเมือง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงรัชนก
ตราตรี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงอภิญญา แสงรีย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓ เด็กชายอรรถวิท เนินกล้วย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔ เด็กหญิงอาริตา โคตะมูล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕ เด็กหญิงนันทนา พลาโส
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสุมาตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กชายวงศกร
อุตรคำ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กหญิงวรรณวิสา คำพไม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงวรางคณา กมล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ศรีชนะ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงอรยา
บุญภิละ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงกิตติกวิน สิงยะเมือง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓ เด็กหญิงเขมนิจ อัศวภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังข์ทองหลาง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕ เด็กชายณภัทร
อัศวภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กชายธีรภัทร คำบุญเกิด
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กชายนพคุณ ประหา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘ เด็กหญิงนฤพัทร สุทธิประภา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กหญิงพรรษา บุตรพรม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กชายภูวดล
มาโยธา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กหญิงรินณฎา คำภักดี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กหญิงวิรัลรัตน์ ประทุม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงอรพิน
ประทุมทิพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔ เด็กชายณฐภัทร เกิดกับแก้ว
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕ เด็กหญิงภัทราพร อัศวภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖ เด็กหญิงมินตรา บุตรพรม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗ เด็กชายอภิรักษ์ บุตรพรม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายอภิวิชญ์ พลาโส
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กชายธนภัทร ประภาหาญ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฝก

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำสมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำสมศรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนำคำสมศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำสมศรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนำคำสมศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำสมศรี

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำสมศรี

๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
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รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐ เด็กหญิงปภัสราพร

เด็กหญิงปรียาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒ เด็กหญิงพัชรินทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓ เด็กหญิงภัทรวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓

เด็กหญิงวรดา
เด็กชายกองทัพ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายจตุเมธ
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนัชดา
เด็กชายธัชกร
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงธาริตา
เด็กชายนภัสกร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔ เด็กชายบุญญ์บริบูรญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายธารากร
เด็กหญิงนวรรณ
เด็กชายเสกสรรค์

นามสกุล
สิงห์ซอม
อัศวภูมิ
สมสืบ
จันทมัน
บุญศิริ
วงษ์งาม
จันทร์นวล
ลำลึกเมือง
พันธุ์โชติ
บุตรพรม
บุตรพรม
วรวัตร
มะณี
พุทธวงค์
อาษาจิตร
ชินคำ
ช่วยหาญ
ดลชื่น
ไชยบรรลือ
อัปกาญจน์
สุขเติม
สมีงาม
อนันตภักดิ์
นาไชย
พลวี
ขันติตะ
แสงจันทร์
สุขเลิศ
นาชัย
อนันตภักดิ์
ศรีกลับ
โคตพจน์
ธาระพันธ์
อสิพงษ์
จันทวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

๐๑/๐๑/๒๕๕๒
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

๓๐/๐๖/๒๕๕๑
๐๖/๐๓/๒๕๕๑
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

๓๑/๐๑/๒๕๕๓
๒๘/๐๔/๒๕๕๓

๒๐/๐๒/๒๕๕๓
๒๕/๐๒/๒๕๕๔
๑๗/๐๖/๒๕๕๓
๑๘/๐๒/๒๕๕๔

๒๐/๐๗/๒๕๕๓
๒๘/๐๘/๒๕๕๓

๐๒/๐๙/๒๕๕๓
๐๘/๐๓/๒๕๕๔
๐๘/๐๗/๒๕๕๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

๐๗/๐๓/๒๕๕๓
๒๒/๑๐/๒๕๕๓
๒๔/๐๗/๒๕๕๓
๐๒/๑๑/๒๕๕๓
๒๒/๐๕/๒๕๕๓

๒๐/๐๙/๒๕๕๓
๑๓/๐๖/๒๕๕๓
๑๓/๐๙/๒๕๕๓
๒๕/๐๓/๒๕๕๔

๐๗/๐๘/๒๕๕๑
๓๑/๐๗/๒๕๕๓

๐๗/๐๒/๒๕๕๔
๐๘/๑๒/๒๕๕๓
๐๔/๑๒/๒๕๕๔

๓๐/๐๑/๒๕๕๔

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วัดอรุณสิงห์คาราม
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม
วัดโคกก่อง
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) วัดโพธิ์ร้อยต้น
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง
โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
วัดธาตุอุปมุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงฑัณฑิกา
เด็กชายนิรัตน์
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายธีรัช
เด็กชายนรินทร
เด็กชายนัตถพงษ์
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายปณณธร
เด็กชายอาณาวิน
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายณปภัช
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายทศพร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายทีปกร
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธัญวลัยกร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙

นามสกุล

ประเสริฐสังข์
เอมโอฐ
ตาเมือง
แสนชัย
คำจันทร์
แสนคำวงศ์
ไทยวิวรรณ
ตรีเมฆ
ภักดีกำจร
เทศสิงห์
เทศสิงห์
ศรีอำพล
พันเจาะจง
ภารไสว
เหลี่ยมแก้ว
จันทร์สว่าง
พลเยี่ยม
บุญพินิจ
ลาดหนองขุ่น
พลเยี่ยม
พลเยี่ยม
บุตรสาร
วิระศิลป
พลเยี่ยม
จันทะหาร
แก้วกันทะ
สุ่มมาตย์
พลเยี่ยม
นุ่นนาแซง
ทริเพ็ง
พันโน
พลเยี่ยม
เด็กหญิงธัณญลักษณ์ หงษา
เด็กหญิงธันย์ชนก สายบุ่งคล้า
เด็กชายนราวิชญ์ บรรพสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาว
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาว
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายนลธวัช
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงนิญาวดี
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงเนติมา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปฎิญญา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปภานิจ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กหญิงประกายดาว
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒ เด็กหญิงประภาศิณี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓ เด็กหญิงปริยาภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘

เด็กหญิงปรีจากร
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงเปรมสินี
นางผ่องศรี

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงพัดชา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายพิศิฎฐ์พล
เด็กหญิงพุทโธ
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงเพียงเพ็ญ
เด็กหญิงภัครินทร์
เด็กหญิงภัทรดา
เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กชายภูมรินทร์
เด็กชายภูมิภัต
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงรักษิณา
เด็กชายรัฐศาสตร์

นามสกุล
จุลกองฮ้อ
ชั่งธรรม
ดวงดี
ระดากอน
กาสีพูล
ดวงจิต
อ่อนคำ
ไชยสร
วันชูเสริม
มาตภาพ
สุขโข
ทับทิมหิน
บรรเทาพล
การินทร์
เฉลิมแสน
ภูมิภาค
ประสาทนอก
พระสว่าง
กุตัน
มาดำ
อนุนิวัฒน์
คำภาพันธ์
วันทอง
หลำศรี
สุภาสุธากุล
ไชยพล
พิมพ์กาล
ศิริวราพัฒน์
เลขวณิชชา
สิ้นภัย
ประทุมพงษ์
พลเยี่ยม
นาคพงาด
พลเยี่ยม
วินทะไชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายวชิรจักร์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กชายวรพงษ์
เด็กชายวรวิชญ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงศุภษร
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายสุริยะภูมิ
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอรรถสิทธิ์
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอุมาภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗

รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘ เด็กชายเอกประดิษฐ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙

เด็กหญิงกชกร

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐ เด็กหญิงกนกกาญน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กหญิงกัญญ์รพี
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงกิตญาดา
เด็กหญิงกิตติยากร
เด็กหญิงขวัญลิขิต
เด็กชายคณพศ
เด็กชายคมกฤต

นามสกุล
บุตรวงษ์
พรมเกตุ
ตาเมือง
ศรีวรสาร
กะมะรี
ลมวิชัย
จักดี
สุรินพา
อัศวภูมิ
กุลฉะวะ
บุญเนียม
บุตรศรี
บุญศักดิ์เลิศ
จันลา
ท้าวบุตร
คนารัตน์
ชนะบุญ
ตละแก้ว
บุญลี
ศรีโนนทอง
เจริญดง
ธรรมศิริ
ประทุมชาติ
เอี่ยมชื่นมงคล
วงษ์อารีย์
มุ่งดี
นำทิพย์
วงศ์จำเริญ
สละ
บุบผาวัลย์
นิ่มวัฒนกุล
บำรุงรส
สุวรรณภาพ
สารบรรณ
หงษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กชายคุณธรรม
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กหญิงจริยา
เด็กหญิงจารุเนตร
เด็กหญิงจีรภา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕ เด็กชายเจษฎาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔

เด็กหญิงชญานันต์
เด็กชายชลนธี
เด็กหญิงชลันธร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐฑฌา
เด็กหญิงณัฐณิตา
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงณิชาต์
เด็กชายเตชิษฐ์
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายทัพฟา
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิติกาณต์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กหญิงนัทริกา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงประภัสสร

นามสกุล
ลารัตน์
ธงศรี
คำเจริญ
ศรีประเสริฐ
พิมวงค์
กิ้วภาวัน
พลเยี่ยม
รัตนโชติกุล
นามบุญลือ
แสงวิเศษ
เพ็ชรอำไพ
พลเยี่ยม
วรรณพัฒน์
ไชยอำนาจ
จากนอก
อัศวภูมิ
อินศิริ
นาดี
นาเมืองรักษ์
แวงน้อย
วงศ์สายเชื้อ
พุงธิราช
บุญเพ็ง
จันทร์สา
สร้อยวิเชียร
ธงศรี
บุรีรัตน์
โพธิ์สิม
กลางโนนงิ้ว
พลแสน
อัตวิชา
ชมภูเทพ
ศรีสำราญ
โพดาพล
เย็นเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กหญิงปณฑิกา
เด็กหญิงปาณัสม์
เด็กหญิงปนชนก
เด็กชายแผ่นดิน
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรดนัย

อิ่มพันแบน
แวงวรรณ์
พลเยี่ยม
แสนบุญศิริ
แวงน้อย
เนินภู
เติมฤทธิกุล
ศรีนาทนาวา
ก๋งพยา
ตักโพธิ์

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

สินธุแสง
ประทุมชาติ
โพธิ์ศรีขาม
ปุริธรรมเม
โพธิ์อยู่
พลเยี่ยม
บุญญานนท์
อาษาศึก
หิตายะ
สร้อยเสนา
พลเยี่ยม
จันทะหาร
เวียงพัฒน์
สุกใส
สิมมะลา
ตาลเอี่ยม
อาลัย
ทุ่งลาด
เบ้าขันธ์
กุลสอนนาม
สิงธวัช
จันทร์ศรี
ศรีรัตน์
เทพบำรุง
เปศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓

เด็กหญิงมารานี
เด็กชายเมธิชัย
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงวรดาภา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิลาสินี

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กชายศาสตราวุฒ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙

เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริน
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภัทรศรา
เด็กหญิงสูตรคูณ
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิวันทา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงอุษา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

น้อยอามาตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑
ทำสินธุ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒
พุดบุรี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓
มูลนันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔
เสลามาตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕
พฤกษชาติ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖
แวงวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗
พลเยี่ยม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘
กลำบุตร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙
แวงเลิศ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐ เด็กหญิงกัญญาณัท แพงศรี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑ เด็กหญิงชนิสรา แสนประเสริฐ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒ เด็กหญิงชลันธร ทองสมุทร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓ เด็กชายชัยพิพัฒน์ วรรณสุทธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔ เด็กหญิงณัฏฐณิชา นารถศรีทา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงศศิมา
สาริคาร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖ เด็กหญิงอริสา
ทันบุญ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗ เด็กหญิงอริสา
นาทศรีทา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘ เด็กหญิงอัญชญาดา ทองมาก
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙ เด็กหญิงอาริญา แวงวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐ เด็กหญิงอาลิตา พลเยี่ยม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑ เด็กชายธนชาติ ทรารัมย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒ เด็กชายรัชพล
นามจัด
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓ เด็กชายนลพรรณ ยอดดี
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔ เด็กหญิงกัญสุดา ทวีนันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕ เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองคำ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖ เด็กชายชลกานต์ วงศ์สุข
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗ เด็กหญิงจุฑามาศ เนื่องใจ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘ เด็กชายธีรชัย
โพธิ์ดนัย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙ เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรวิสัย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐ เด็กชายกิตติ
ทองอร่าม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑ เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยใย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒ เด็กชายธีทัต
ซาชิโย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓ เด็กชายวราเมษ สุโพธิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณพวรรณ
เด็กหญิงดวงฤดี
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวัชราพร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศิราณี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

เด็กหญิงพรนิชา ขันฝากา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดอนุราชคณาราม
วัดอนุราชคณาราม
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกัญญวรา ดินดอนหวาย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กหญิงสุกัลญา พูนสวัสดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กหญิงณภัทรชาดา คามบุศย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กชายพงศ์สถิต หัดที
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงธัญชนก พันธุ์ภู่
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายกฤตบุญ ไชยเสนา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายชิษณุพงค์ คำชนะ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงสุพรรณษา แสนสิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กหญิงสุจิตา
สมมาตย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กชายธนกร
พาโส
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กหญิงอัฐภิญญา บุญผาลา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กหญิงกนกพร สายทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสำอางค์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กหญิงลัลน์ญดา บุตรดาพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กชายเจนณรงค์ เพชรพึ่งแพง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กชายกฤตติกุล เหลืองอ่อน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กชายจิรายุ
เวียงรัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กชายพีรพล
คำชาย
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓ เด็กชายพรเทวา รสหอม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ศรีมาน
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กชายวุฒิพงษ์ คูเมือง
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายทองสุข ทำนา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กหญิงศศิกานต์ ประเสริฐ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กชายสิทธิกร แก่นสา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กหญิงเบญจพร ไชยเสนา
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กหญิงกาญจนา ผลาผล
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กหญิงเปรมวิภา ปาโส
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กชายพีรวิชญ์ สงฆ์นาม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กหญิงพรพิมล ขันสู้การ
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กหญิงปวิตรา มณีจันทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กหญิงกัลยารัตน์ เผ้าหอม
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วไพฑูรย์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗ เด็กชายสิทธิศักดิ์ มีโวหาร
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘ เด็กชายกฤต
จันชัยชิด
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙ เด็กหญิงนริศรา ทาระมนต์
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กชายนวพล
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายวงศธร
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กหญิงจันทการต์
เด็กชายจักริน
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงนุชจรี
เด็กชายประภากร
เด็กหญิงรุ่งรณิดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายโชติวีระ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายกรรชัย
เด็กชายมานัสกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงภัณฑิกา
เด็กหญิงสิริญา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอาธิติยา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนิสรา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายฤชวี
เด็กหญิงกัลญา

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔

นามสกุล

ยามดี
มนตรี
สง่าเนตร
นาคำมูล
ทวินันท์
สอใบ
โสภา
บุญคง
แย้มศรี
ศิริมูลราช
ไชย์กุดฉิม
อ่องสา
พันโนริด
ระหุ่ง
ชุมภูแสง
ลุนพิจิตร
โพธิสูง
ไชยเสนา
ปานทอง
ยมรัตน์
แก้วใส
หลวงลา
ดวงเนตร
สืบสำราญ
เย็นศิริ
สุขสมร
ฉิมรัมย์
ทบลา
ดำพรมพะเนาว์
จันร่องคำ
พรมจมร
กันอินทร์
ดวงมาลา
วงค์หนองแวง
เด็กชายนันธนากรณ์ อำนวยโชค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดงเกลือวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงอักษราภัค
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนรากร
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายภูฆเนตร
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงศิริกันยา
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กหญิงณัฏฐพัชร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิวพร
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงสลิลทิพย์

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กชายชนานนท์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายศุทธสิน
เด็กชายกิตติศักดิ์

นามสกุล
ทับทิมทอง
สร้างนอก
อ่อนพฤกภูมิ
นรพัฒน์
ภูศรีฤทธิ์
วรศักดิ์สิริกุล
พรมพิศ
พาระไพ
วิลัยพิทย์
บัวสิงห์
ก้านศรีรัตน์
ไชยกาศ
สนิทเชื้อ
วรรณพันธ์
กองจำปา
พยัคชน
ศรีสุนา
วรคุณ
คำโสกเชือก
สมตน
คำหารพล
สดมพฤกษ์
คำแสนโคตร
ไปเจอะ
สีลาเกษ
สอดเสน
บุญประกอบ
ใจวัง
สวาทแวงควง
โพนชัด
น้อยวิบล
นิลวารีย์
ชนไพโรจน์
พันธุ์โภคา
รัตเนตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนจิก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดหนองแวงควง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐ เด็กหญิงไพลิน

เด็กหญิงวณิชยา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒ เด็กหญิงศราภร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓ เด็กหญิงฐิตาพร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔ เด็กชายธีรชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕ เด็กหญิงกฤษกานดา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑

เด็กหญิงกัญชริกา
เด็กชายกัมปนาท
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธนวันต์
เด็กชายศรานุวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒ เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖

เด็กหญิงชนิตา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงณภัสษร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปกามาศ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายวนันท์ชัย
เด็กชายวรินทร
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กหญิงอนัญญา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗ เด็กชายอิศรานุวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กชายสิปปภาส
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา

นามสกุล
ธุระนิตย์
สวัสดิ์ผล
ขุราษี
มานะนนท์
อินทมล
มัชเรศ
เชียงฉำ
นนทภา
หมายชนะ
ยานะสาร
ยานะสาร
แสนยะมาตย์
ศรีแวงเขต
ชนไพโรจน์
สาธร
สวัสดิ์แวงควง
ซ้อนเสียงดัง
บุตรมาตร
โยวะราช
จำปาศรี
สุระพันธ์
ผาบจันดา
รีสี
ปญจะแก้ว
ศรีครานุรักษ์
รัตนคุณ
บุศเนตร
ลี
ไชยกาศ
จุรุทา
งามทรัพย์
โพธิ
จันศรี
สารรักษ์
มนัสสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองแวงควง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองแวงควง

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองแวงควง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองแวงควง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองแวงควง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี

วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภัทรพล โทแสง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖ เด็กชายเมธี
ฉัตรศรี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗ เด็กหญิงวรพิชชา ละเหลา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘ เด็กหญิงสุพรรณพษา ค้าเจริญ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙ เด็กชายธวัชชัย สัตนาโค
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐ เด็กชายตระกาล พันอะนุ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑ เด็กหญิงจินดาพร สืบสวน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒ เด็กชายธัญญบูรณ์ พิมพ์สิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓ เด็กชายสิทธิพร กือสันเทียะ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔ เด็กชายขวัญชัย สมเดช
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กหญิงปทมา
สารเปน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖ เด็กหญิงพัชรพร ภูสนาม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗ เด็กหญิงพัชราภา ใจน้อย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘ เด็กชายเรวัฒน์ จันทร์คูเมือง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙ เด็กหญิงวนิดา
ชินวงศ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐ เด็กหญิงไอวริน แสงเนตร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑ เด็กหญิงจุฑามาศ แสนคำ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒ เด็กหญิงชัญญานุช ยางเพชร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓ เด็กหญิงณัฐณิชา โมธรรม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔ เด็กชายธนากร โอสระคู
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕ เด็กชายธวัช
สิงห์นันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖ เด็กชายธันวา
พันหนองหว้า
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗ เด็กหญิงรัตนา
เศษวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘ เด็กหญิงกวินตรา เหล่าจั่น
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ สาลัง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐ เด็กหญิงชุติมา
จำปา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑ เด็กหญิงปารณีย์ สาดสี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒ เด็กหญิงปยรัตน์ สันโส
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓ เด็กหญิงเพียรพักตร์ สีโล
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔ เด็กชายธนาเทพ ฤทธิขันธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕ เด็กหญิงสุธิษา
บังทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖ เด็กชายอิศวภูมิ ธาดาประทีป
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗ เด็กหญิงกัลยาณี วิชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘ เด็กชายปภาวิทชญ์ สรรพคุณ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙ เด็กชายพงษ์ศกร ไชยวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๒

๐๑/๐๕/๒๕๕๓
๐๘/๐๔/๒๕๕๒
๑๙/๐๘/๒๕๕๒
๑๘/๑๒/๒๕๕๒

๐๓/๐๑/๒๕๕๒
๒๐/๐๕/๒๕๕๒
๑๒/๐๗/๒๕๕๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๒

๑๔/๐๓/๒๕๕๓

๐๘/๐๓/๒๕๕๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๒
๒๕/๑๑/๒๕๕๒

๑๑/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๑/๒๕๕๓
๒๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

๐๔/๑๐/๒๕๕๑
๒๔/๑๐/๒๕๕๑
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๑
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๒๕/๐๕/๒๕๕๒
๑๘/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๒

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

๑๐/๐๖/๒๕๕๒
๑๘/๐๘/๒๕๕๒

วัดบ้านบาก
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
วัดบ้านบาก
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
วัดบ้านบาก
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
วัดบ้านบาก
โรงเรียนทรายทองวิทยา
วัดหนองใหญ่
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านนา
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง
โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐ เด็กหญิงพิชชภา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กหญิงพิชญาภัค
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒

เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กหญิงสุธามัย
เด็กชายอานนท์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายปยพงษ์
เด็กชายฑิติกร
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปราโมทย์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓ เด็กหญิงปทมาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายยศวริศ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภิรุจ
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายเกษฎา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายภคพล

นามสกุล
สุโพธ์
สุโพธิ์
งามเลิศ
ยมรัตน์
ครองยุทธ
สวนมอญ
ภูสนาม
จันทะแสง
อินศิริ
แก้วชุม
จำปาเหลือง
สิงห์ทอง
ตันไธสง
คิดหนองสรวง
เคาภูเขียว
ยั่งยืน
นาคะวงศ์
เสาศรีมา
แก้วสำโรง
พายุพัฒน์
มาตผาง
สิทธิศรีจันทร์
ลุกราช
แคนติ
วรรณพันธ์
กรมแสง
ชัยสีมา
กิ่งมะทา
แก้วศรี
ทับทัน
เศษสุวรรณ
วงษ์ชาดา
เลียงมนตรี
ศรีวอ
จวงโพนงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
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ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กชายวราพงษ์
เด็กชายสรรพวิชญ์
เด็กหญิงกฎชกร
เด็กหญิงกัลยกรณ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนัชชาวีร์
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสายธาร

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กหญิงสิริพรรณษา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒

เด็กหญิงกัญชภร
เด็กหญิงชฎาฉัตร
เด็กชายณัชชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนิตยา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓ เด็กหญิงเบญจภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔

เด็กหญิงปนัดดา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กชายปลืม้ ปริญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงรุ่งลดา
เด็กหญิงศุกนิสา
เด็กชายกุลเดช

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กหญิงพิชชานันท์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กชายพีรพล
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงเอมธิตา
เด็กหญิงกำไลทิพย์
เด็กชายชานนท์
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายธนาเดช
เด็กชายปธานินทร์

นามสกุล
พุปอง
ภาภักดี
เพ็งนำคำ
สิมทอง
จันทรี
นิจิตโล
เพ็งนำคำ
วรรณพัฒน์
ศรีขุมเหล็ก
ทุมพร
สังสุดชา
นาราษฎร์
ชัยอารักษ์
วงค์เสนา
สาโอบอ้อม
วันนาพ่อ
เสนานอก
กันโพนงาม
วนวาที
จันทร์แพ
สุริยะ
รุ่งเรือง
พรมสอน
วิผาลา
โกสม
รามัญจิตร
วิริโยฬาร
กอสะเกษ
สังสุดชา
ขำอ่อน
ศิลาวรรณ
ชิณศรี
เครือวัลย์
หาญศึก
จันทรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

สังกัดวัด
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สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวารี
เด็กชายแสงอรุณ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอัญชลีญา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายยุรนันธ์
เด็กหญิงอรอังกูร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายสุรศักดิ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒ เด็กหญิงกมลลักษณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายธนวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กหญิงปริญญาภร

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กหญิงพรริณี
เด็กชายภูมิเขต
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กชายศิวพล
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกัมปนาท
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงเกวลี

นามสกุล
ม่วงอ่อน
ผลาผล
ไชยปายาง
สนิทพจน์
น้อยนำคำ
วงศ์จำปา
ผลาผล
สุริสาร
ศรีหาโคตร
บุตรสม
พัฒโท
ปรีประสาท
สุดพังยาง
สีดามา
กรัตพงษ์
ห้วยทราย
ขุนาพรม
คำสวาสดิ์
ทุมพร
อ่อนคำตัน
วงค์มะณี
สุดกันหา
สายโรจน์
สุปตติ
อ่อนสองชั้น
หงษ์คำมี
คำสวาสดิ์
พึ่งตน
ศิริทุย
แสงมี
เรืองนาม
สิทธิหนองคู
แก้วโชน
นนตะพันธ์
จำปาศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง้ (สุขนาคธรรม)

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง

สังกัดวัด
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สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายทรงพล
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์
เด็กชายวรชัย
เด็กชายแสนชัย
เด็กชายดรัณภพ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธนายุส

รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕ เด็กหญิงธารนำทิพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕

เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงเพ็ญศรี
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายสมเกียรติ
สามเณรอนุวัฒน์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกนกพล

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖ เด็กชายเกษมทรัพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑

เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายดวงชัย
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒ เด็กหญิงบรรณชิตา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรพัชร
เด็กหญิงมาลา
สามเณรฤทธิกร
เด็กชายวิชัย
เด็กหญิงวิภา

นามสกุล
มัธนัง
เนตรวงศ์
วิชัย
นนตะพันธ์
สมชาติ
แกล้วกล้า
อุตรา
วิมานสายชล
ไชยภารา
ศรีนาม
โพธิ์ภูงา
ดิษฐวิเศษ
ไพรมนิส
นาคาม้วนหาง
นำกระจาย
ซิโน
สมสอาด
เฉลียวรัมย์
ทัพทวี
อนันต์เอื้อ
ผลาไสย์
ศรีประสาร
สัตบุตร
เวียงจั่นเพชร
ผาสระคู
ถุงคำ
สิงขรบรรจง
ตรีสิงห์หาร
อบอุ่น
จอมแดนนา
เหล็กใหล
นาคาม้วนหาง
บุราณ
ศุภกรนรานนท์
สันติดงสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กชายศิลา
เด็กชายสุชาติ
สามเณรสกายส์
เด็กชายคฑาวุฒิ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายปยะ
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายวัชพงศ์
เด็กชายวัชรบูรณ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายนราภัทร
เด็กชายปยะโชค

แสนกล้า
จอมแดนนา
สำสาลี
คล้ายหนองสรวง
นาเลิง
สีสิลา
ศรีนนท์
อาจเดช
สุขไสว
แดนวงดอน
คำลอย
ลำเลิศ
ปรีกุล
ศรีทอง
เสาศิริ
น้อยนันตา
อุตมะชะ
เครือนอก
ศรีวิเศษ
คำลอย
โพธิ์ภูงา
ทวีทรัพย์
สีสิลา
สาวดี
กุลาเพ็ญ
รู้ตากแดด
อินทร์สำโรง
บุญจวง
จันสมุด
ทับยัง
บุตรหนองหว้า
ปญจะรักษ์
วีระพันธ์
สมสนาม
ประทุม

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงสุภาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กชายเจษฎาพล
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กหญิงณัฐธิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กหญิงณิชกาญจน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กหญิงทิพธาดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายพัทธพล
เด็กชายภาณุเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภูติ
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กชายวุฒิธรรม
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายนรากร
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงพิณิศรา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงรลินทรา
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายสันติ
เด็กหญิงกฤติยาณี
เด็กหญิงกวินทิตย์
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงกัลยรัตน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑ เด็กชายเกริกเกียรติ

เด็กชายคาวี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓ เด็กชายจตุพร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔ เด็กหญิงจิราพัชร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕ เด็กชายชัยวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒

รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์

เด็กชายณัฐวุฒิ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘ เด็กชายธนพัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙ เด็กหญิงธิดารัตน์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗

นามสกุล
บุญลี
ชื่นพิมาย
อ่อนหา
บุตรสม
หลงภูงา
สีโสภา
ขุมคำแหง
กุลนาวงค์
กัณหรักษ์
ศิริหนองหว้า
ละออ
แก้วธรรมมา
กมลใน
มลศิลป
โสแพง
คำนิล
สร้อยสองชั้น
จันภูงา
พิมพ์ท้าว
คำชาลี
ประสานพันธ์
ศิริมา
วลัยศรี
ขันสอาด
อยู่เย็น
จุกจันทร์
สายเชื้อ
สีสิลา
บุญเจริญ
เขียวศรี
ชัยดี
ผายบึงแก้ว
สีแสวง
สอนวิชา
อ่อนสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐ เด็กหญิงเบญจมาศ วีระพันธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗

เด็กหญิงปราณี
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสุกัญญา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘ เด็กหญิงสุพรรณนิกา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙ เด็กชายอภินันทวัฒน์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐ เด็กชายญาญวรุตม์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘

เด็กชายภานุวฒัน์
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงปานนภา
เด็กหญิงนัฐนิชา
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กหญิงพิมพ์ทอง
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงอลิษา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายสมจิตร
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายสรวิชญ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙ เด็กหญิงประภานิดา

เด็กหญิงน้าผึ้ง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑ เด็กหญิงปรียานุข

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒ เด็กหญิงเพ็งประภา

เด็กหญิงอภิชญา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กหญิงกัญญาภัค
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓

กุลนารี
เกตุกุล
สอนสระคู
พันธ์ก่ิงทิพย์
มีศรี
ดงเกิด
สงค์ภักดี
จอดนอก
กัณหรักษ์
ศรีรุ่งเรือง
ทิวาพัฒน์
วิเศาศรี
มาเอื่ยม
มั่นยืน
ศรีวิลัย
สุภาสาร
พฤกษกรรม
ปลื้มธีระธรรม
อาทิตย์ต้ัง
จันทร์ตรี
สุทุม
พิทักษ์
คานบุตตะ
เปรมชาติ
อุดมศรี
ตรางา
ศรีชมภู
ชาวกระเดียน
พิมพาลุน
บุญทวี
อาจเอี่ยม
พามี
จิตตะไชย
ภูมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕ เด็กหญิงประกานดาว
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงพิมพ์ดาว
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงณิธิกาญ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายจิรวัฑฒน์
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กชายอนุรักษ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗ เด็กชายต้นตระการ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘

เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายขจรภพ
เด็กหญิงจุฑาธิป
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายหัสกร
เด็กชายนาธาร
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายวีระนันท์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงอารยา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙ เด็กหญิงกัญจน์จิรา

นามสกุล
ราสุ
เหล่าวร
ดำริรัมย์
ดัชนี
พันทะธะมา
จันทร์แก้ว
แสงใสแก้ว
สารศิริ
ศรีสง่า
อุทธา
บุตมะ
บุตมะ
ดอนกระโทก
อุตมะชะ
เสลไสย
แพงผันตอง
บุญยะพรศักดา
ชุยพรม
ปองสีดา
ปองเขตต์
วรู๊ฟป
อุตมะชะ
จำนงภักดี
อินมนตรี
จำนงภักดี
วงษ์สุวรรณ์
ทองโอษฐ
ทิพย์วงค์
อาจอำนวย
สาหนองหม้อ
ฮึมประโคน
หอมพะนา
บูรณะกิติ
อนันตา
โสสุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวคู
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวคู

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวคู
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐

ชื่อ
เด็กชายกิตติภูมิ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑ เด็กหญิงขวัญภัสสรา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กชายธนกร
เด็กหญิงใบตอง
เด็กชายพีรพล
เด็กชายวรากร
เด็กชายวัฒนศักดิ์
เด็กชายส่งสักดิ์
เด็กชายสารัช
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอลิษา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงปริษา
เด็กชายพรธนา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณปภา
เด็กหญิงภัทรสุดา
เด็กชายธนวัต
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายภูวนาท
เด็กชายยศยง
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงอัจฉริยา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

โสสุด
โสสุด
บัวเมืองเพีย
ไผ่โสภา
วรรณสุทธิ์
พิษพาน
กระบองแก้ว
วงค์สุโท
ไพรสาระ
ด้วยโชติ
ทองอยู่
วงค์อนุ
อุปชฌาย์
สอนสวัสดิ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

มูลชารี
เข็มบริบูรณ์
ชนะเคน
คินะพันธ์
พรมโยธา
วงสุโท
มณีกัญย์
อ่อนศรี
ไชยดำ
พาระหาด
แพงวงค์
คำทวี
มั่นเมือง
ไชยดำ
หวายฤทธิ์
ไชยตา
คงกลาง
แสงสุข
มณีกัญญ์
พรำ
สุริโย

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงสุภัทสร
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายวรากร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายกุสกร
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายรวิพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงอทิมา
เด็กชายอาชาวิน
เด็กหญิงชลธิชา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวิทานัน
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายนพนันท์
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กชายศรายุธ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายชโยดม
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายพีรยากร
เด็กชายภูวนาท
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กชายอาณุภาพ

นามสกุล
มณีกัญญ์
แสงสุข
ใจซื่อ
แก้วศิลา
วงค์ท้าว
แสนปาง
นันเปง
ศรีสังข์
ศิริวิโย
แสนปาง
ศรีวะรมย์
ประดับกรณ์
แสนปาง
วิเศษวงษา
มามี
ทับศรีรัก
ทองปาน
โต๊ะเงิน
สิงคิบุตร
ศรีพลัง
สอนลิลา
ศรีพิมล
สุขเสริฐ
จันทอง
ธุระธรรม
สุทธิสน
จันทะไพร
วงเปลี่ยว
เต็มจิตร
หนูแก้ว
สวัสดีรักษ์
กรอกกระโทก
บุญเสริม
โพธิ์เหลือง
วิเศษวงษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กชายนคร
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนพล
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงธัญลักษณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖ เด็กหญิงปรมาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗ เด็กหญิงนภัสวรรณ

เด็กหญิงลักษิกา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙ เด็กหญิงบุญฤทัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กหญิงปราณณิชา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖

เด็กชายคทาพัฒน์
เด็กชายอาทินันท์
เด็กชายวงศธร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงกอบสุข

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗ เด็กหญิงเกศกัญญา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘

เด็กหญิงณฐัชาภา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙ เด็กหญิงนันทนนาภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐ เด็กหญิงประภัทสร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงยศนันท์
เด็กชายอภิชาต
เด็กชายวรวิช
เด็กชายชยพล
เด็กชายกล้าเก่ง
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายภควัต
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงรุ่งรภา
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงกันยภรณ์

นามสกุล

เชื้อลิ้นฟา
จันทะบูรณ์
ชาสงวน
บุญเจริญ
สุระพินิจ
ภูวังมน
พละธรรม
ศิรินาม
ขันรักษา
บาลคำมี
ศิริกิจ
วีระพันธุ์วิวัฒน์
ขนจำนงค์
ศรีชัยวาน
ทิพปญญา
กุลโพนเมือง
มาตย์วิเศษ
วรรณสุทธิ์
ภักดีรณชิต
รู้เจน
เชียรประโคน
สาระโพ
โกตถา
เพ็ญเกษม
สนมเนาว์
เผ่าเพ็ง
หนูเทพย์
วงศรีอาจ
ศิรินาม
เสนานาม
บุญปาน
ศรีภิรมย์
พลสังหาร
วินทะไชย
มูลมาตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

สังกัดวัด

วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕ เด็กหญิงธัญญรักณ์

เด็กหญิงณัชชา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กหญิงอธิชานัน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กหญิงปฏิมาภรณ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสิริ
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงจันฑามาศ
เด็กหญิงนำอิง
เด็กชายจรัณ
เด็กหญิงจิรภรณ์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงณิชยา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายปญญา
เด็กชายไพบูลย์
เด็กชายราชพฤกษ์
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายพีระพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมณธิชา
เด็กชายภวสุทธิ์
เด็กชายกิจชนะ
เด็กชายกิตติกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศรีวิเศษ
วัฒนธรรมญาณ
แก้วรัตน์
บุญโท
สุวะศรี
กิจไพศาล
พูนธิผล
ถือพุทรา
พรมมหาชัย
วรรณพฤกษ์
ศรีบุดดา
พวงพี่

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

กุลจิตร
ชาติดำดี
เธียรวรรณ์
สร้อยเสนา
จักรพล
นามมัสสา
สุวรรณศรี
บุตรดี
ว่องไว
เวียงสิมา
บุญส่ง
สุภาพัฒน์
นาคเสนี
แก่นทอง
สุวรรณศรี
ขามไชยภูมิ
สุวรรณศรี
ไชยทิพย์
ไชยทิพย์
เอกสินธุ์
นามโคตร
แน่นอุดร
เวียงอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

สังกัดวัด

วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

เด็กหญิงกิตติญา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายนิติธร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงพาณินี
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายพีรพัตร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายฉริยวัตร
เด็กหญิงปรารถณา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายณัฐชนัน
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายปยทัศน์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงวริศา
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กหญิงธัญรัศม์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงพรสุดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงสุพัฒตรา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔

นามสกุล
สิทธิเสนา
อาจศัตรู
วิสุงเร
ปาปะโข
สุขลาภ
ขุนหอม
กาบบุดสี
แดงเดช
เวียงอินทร์
สิงเนิน
ศรีใส
สุวรรณพินิจ
ผ่านสำแดง
ศรีปดถา
ดอกสูงเนิน
เข็มพงษ์
เวียงอินทร์
วิเวกเพลิน
วิสูงเร
คงธนพัฒนา
โพธิวัฒน์
ในเวียง
บุญขันธ์
วงชารี
คะดีเวียง
วิเศษดอนหวาย
นราธร
เอี่ยมยอด
พันทอง
คำภักดี
ประเสริฐสังข์
วรสุทธิ์
เหล่านายอ
จันทำ
เหล่านายอ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่ปา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่ปา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชัย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรณิภา เสมนู
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖ เด็กหญิงวันเพ็ญ จตุเทน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗ เด็กหญิงกนกวรรณ รวยกระบือ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘ เด็กหญิงนประภา รอดภัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙ เด็กชายเอกพงษ์ พันธ์สารภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐ เด็กหญิงกมลชนก แก้วกอง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑ เด็กหญิงนงลักษณ์ เชียงราน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กหญิงพรปวีณ์ มาคะวงค์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓ เด็กชายศรัญู
แสงมุณี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กชายศรัณย์
สอนเพลีย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕ เด็กชายอนุชา
สุวรรณไตร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖ เด็กชายอภิวัฒน์ บุดดาวัน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงชลธิชา เศิกศิริ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘ เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มะโนธรรม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กชายทินภัทร พลเยี่ยม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงชุติมา
มูลวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑ เด็กชายณัฐพล
พลเยี่ยม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒ เด็กชายธีรพงษ์ ท่ากุดเรือ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓ เด็กชายธีรศักดิ์ ทองกุณา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔ เด็กชายพงศกร หาระภูมิ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงพชร
พรมโสม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖ เด็กชายมงคล
สุริโย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗ เด็กชายธนโชติ
อุ่นจำรัส
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘ เด็กชายกิตติภูมิ ภูมิภาค
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙ เด็กชายอนุรักษ์ พรมโค้
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐ เด็กชายจิรภัทร คุณบัวลา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กหญิงอรวรรณ ศรีจันทร์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒ เด็กหญิงเขมจิรา พรมบุตร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓ เด็กหญิงจริยาภรณ์ แสนพิมพ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔ เด็กชายจีรศักดิ์ มาโยธา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕ เด็กชายเจริญ
จันทะคะมุด
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖ เด็กหญิงชาลิสา บุ้งทอง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗ เด็กชายทัพพชัชชัย ควรชม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘ เด็กหญิงธัญรัตน์ ชัยประทุม
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙ เด็กชายธีระพล ธนะสิงห์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชัย

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชัย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กชายนันทกร
เด็กชายพงษกรณ์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายมงคล
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวิระชัย
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุรพัศ
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายเกรียงศักดิ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กหญิงโชติรส
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กชายกิตติโชติ
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิภาดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายภัทรวิทย์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงเอมิการ์
เด็กชายจรูญศักดิ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงประนัดดา
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายอภิโชค
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายธันวา
เด็กชายศุภัทธ์ทรีย์

นามสกุล
อุทาสี
โคตุเคน
คุณศึกษา
ประกอบศรี
ประดับนำ
ประดับนำ
ไชยศรีษะ
แก่นนาคำ
ระกิติ
แก้วเมืองรักษ์
ขันธจันทร์
จันทร์สิงห์
ไกยกาศ
มณีกัญย์
วงษ์ไกร
เวชกามา
พิมพ์บูลย์
สุวรรณศรี
งามเงิน
สว่างวงษ์
มีวงศ์น้อย
ศิลาเรืองโรจน์
ทำสาหา
หวายเครือ
กองทอง
ทองโม้
มาโยธา
ตะภูวิญู
พุทไทยวัลย์
บูรณะกิติ
มาโยธา
บูรณะกิติ
ประยันโต
ธรรมลา
หิรัญเขต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฟา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟา
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟา

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟา
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฟา
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดธาตุอัมพวัน
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดหนองฟา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กหญิงธันญพร
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงวรัญชนา
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กชายรัชฐศาสตร์
เด็กชายจิรพัฒน์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖ เด็กหญิงจิรัชน์ชญา

เด็กชายธวัชชัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กชายบุญยัง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กชายเจตน์สฤดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กชายวรุตม์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กชายธนาวุฒิ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒ เด็กชายบุญยิ่ง
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กชายธนกร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กชายศรัณย์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กชายพลกฤต
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กหญิงสุทธิดา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กหญิงจันททณี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘ เด็กหญิงจันทมณี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กหญิงวาสนา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กหญิงจิตสุภา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงธฯวันต์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กหญิงตรีทิพย์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓ เด็กชายอนุรุทธ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงจันทร์จิรา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕ เด็กหญิงจีรวรรณ
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖ เด็กหญิงวรัชยา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗ เด็กหญิงกัลยา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘ เด็กหญิงจรณินท์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙ เด็กหญิงชมพูนุช
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗

นามสกุล
มีมานะ
สร้อยชื่น
บัวแก้ว
บัวสบาล
จันทะบุรม
บุตรช่วง
อาจพงษา
พันธ์ไธสง
ชนะพันธ์
แสนวงค์
ใจจันทึก
โลหะเลิศ
คตภูธร
วันดี
ดั้จำปา
มีอำนาจ
พรมมาตย์
วันดี
ศิลปกษา
เชื้อคำหลวง
ขามพยา
รินไธสง
ทานาค
มานะดี
มาดี
ศิลปกษา
จอมทะรักษ์
น้อยบุดดี
ชันทะ
ศิริสาขา
แสงคำ
โพธิอาษา
โกมาลย์
โพธิอาษา
สืบเพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเขียว
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดเขียว
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเขียว
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแฮด

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฮด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฮด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดโพธิ์สว่าง
วัดโพธิ์สว่าง
วัดโพธิ์สว่าง
วัดโพธิ์สว่าง
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔

ชื่อ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายธนวันต์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายภูมินทร์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕ เด็กชายธารทองแท้
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๔

เด็กชายศราวิน
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนบัตร
เด็กชายศักดา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายชลกร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายอดิสร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธีรพันธ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายสุธี
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอกิญญา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายดณิน
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนภูมิ

นามสกุล
ฮาดดา
มงคลเคหา
แสงทอง
ทูลธรรม
สุนทรวัฒน์
ชายพรม
กุลโพนเมือง
วิชานวน
ภารเขจร
สุนทรวัฒน์
ถินคำเชิด
ทองภูเหวด
สุระมณี
คัทเนตร
นางาม
กุลสุวรรณ์
สัตยาคุณ
สิงห์โพนงาม
นามแสง
พรมจ้อย
สูนพันธ์
วิสัชนาม
ไชยสุข
สาระวิถี
ฤทธิ์จอหอ
บุตรแสน
กุลสุวรรณ์
จีนบำรุง
กุลสุวรรณ์
ไชยวงศ์วัฒน์
เอื้อทัดทาน
แสงทวี
เขวาลำธาร
พระวิเศษ
แหล่งสนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแฮด
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายภัทรพล
เด็กชายทศพล
เด็กชายเอกรัฐ
เด็กชายธนพล
เด็กชายสุรพล
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงกิตติธร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กหญิงปณิตตรา
เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงณัฐภรณ์
เด็กหญิงพรณิชชา
เด็กหญิงพิจิตตรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงสิริญาภา
เด็กหญิงไอริน
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงอติพร

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๘๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๖๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๐๙
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๑๙

นามสกุล

แซ่ล้ิม
ภักดีวงษ์
ทุยไธสง
กุลสุวรรณ์
กุลโพนเมือง
ฝางแก้ว
สุนทรวัฒน์
จันทร์วิสิษฐ์
ไม่หวั่น
โพธิ์กลาง
ฟองเสียง
อุดมโภชน์
ชาภูธร
จันทบาล
แซ่ล้ิม
พลเยี่ยม
ศรีทุมสุข
มณีฉาย
ลานสวัสดิ์
ทุยไธสง
เสนปอภาร
หิรัญเขตร
สายยางห้า
กูลี
วรนาม
แสนคำ
สอนหนูน้อย
มุ้งซ้อนกลาง
สาระวิถี
หมูนลี
สีลารัตน์
ศรีไชยวาน
ศรีโยธี
โอนนอก
อุดมโภชน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๐ เด็กหญิงวรินทร์ยุภา

เด็กหญิงชาลิสา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๒ เด็กหญิงชนิสรา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๓ เด็กหญิงชญาดา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๔ เด็กหญิงรุ่งไพลิน
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๑

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กหญิงลลิตา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กหญิงกชพร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๖

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๘ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

เด็กชายชนิสร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กชายณัฐภัทร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายณัฐกิตติ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายณัฐวัตร
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๓ เด็กชายเกรียงศักดิ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๔ เด็กชายพรพิศาล
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๕ เด็กชายนธี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๒๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๖ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๓๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๔๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนุชสดาพร
เด็กหญิงเอวิตรา
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายวสันต์
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กหญิงสร้อยสุดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายณัฏฐกรณ์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายสันติสุข

นามสกุล
นาวัลย์
วิเศษโวหาร
วิเศษโวหาร
เพ็งปอภาร
อุดมโภชน์
กอบเกื้อ
สุนทรวัฒน์
บุญวิเศษ
คำภาหล้า
บุญประวัติ
นำสุวรรณ
แพงดา
โนนสีดำ
ซื่อสัตย์
พระเวียงคำ
ขันคำ
ผายตากแดด
ไทยสันเทียะ
โลเกตุ
โยธานันท์
ประทุมภาพ
นพพิบูลย์
เพ็งนำคำ
ประทุมมาตย์
สิงห์พลงาม
ตาดแดดหัวโทน
พุดสาย
งาหอม
คงทรัพย์
ทีนำคำ
โยธานันท์
แสงเรือง
นาวารี
บุตรสอน
พรมศร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวิลาสินี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กชายเมธาวี
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กหญิงอมลรดา
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กหญิงกันต์ฤทัย
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๕

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กหญิงจิตตาภรณ์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๖๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๗๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๘

เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนสมบัติ
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายธนทัต
เด็กชายธีระพล
เด็กชายปญญาวุฑ
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงธรรมชาติ
เด็กชายวิสุทธิ์
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสาติกา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงชัญญธิดา
เด็กหญิงมรกต
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศิลามณี
เด็กหญิงสุภัทธิดา
เด็กหญิงหยดพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงนภัสรา

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กชายกฤชธนพิพัฒน์

นามสกุล
จันทคัด
ศรีละโคตร
ดอกเกษ
บุญกุศล
อุทุมภา
ศรีษะธร
โฮมแพน
สพลาภ
สุขเพีย
วิชาพูล
ศรีหาคลัง
คุณพรม
การะเกษ
โฮมแพน
สัตมิตร
อุตทอง
สุรเสน
สุวรรณเวียง
ศีลสัตย์
บุตรโคตร
ด้วงสง
สารรัตน์
จตุเทน
จันทร์บ้านค้อ
หงษ์สากล
ศุภมูลา
วังคำลุน
ศรีนรสิทธิ
ฝางแดง
ศุภมูลา
สุตะคาน
ชินทอง
แก่นคำ
ขาวงาม
ภูมิเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา
๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

๐๒/๐๙/๒๕๕๒
๐๘/๐๖/๒๕๕๒
๑๑/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๐๘/๒๕๕๒

๐๘/๐๔/๒๕๕๓
๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๕/๐๒/๒๕๕๓
๑๒/๐๘/๒๕๕๒

๐๖/๐๕/๒๕๕๔
๒๘/๐๗/๒๕๕๓

๓๐/๐๙/๒๕๕๓
๑๖/๐๖/๒๕๕๓

๐๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

๐๙/๑๑/๒๕๕๒

๐๑/๐๓/๒๕๕๓
๒๐/๐๖/๒๕๕๒
๒๖/๐๓/๒๕๕๓

๐๙/๐๖/๒๕๕๓
๐๑/๑๐/๒๕๕๓
๐๖/๐๙/๒๕๕๓
๑๙/๐๑/๒๕๕๓
๐๓/๑๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๖/๒๕๕๓
๐๖/๐๙/๒๕๕๓
๓๐/๑๐/๒๕๕๓
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๕๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๑
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

วัดปุรา
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านดู่
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนบ้านคางฮุง
วัดบิบผลิวนาราม
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
วัดวารีกุฎาราม
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
วัดวารีกุฎาราม
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
วัดวารีกุฎาราม
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๘๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายนิรวิทย์
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กหญิงรัชนี
เด็กหญิงเสาวราพร
เด็กหญิงอมลณัฐ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกษิดิส
เด็กชายกันต์พงษ์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรินทร
เด็กชายศุภกานต์
เด็กหญิงหทัยทิพย์

รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๔
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๕
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๖
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๗
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๘
รอ ๔๕๑๖๓/๒๗๙๙

รอ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๐
รอ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๑
รอ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๒
รอ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๓
รอ ๔๕๑๖๓/๒๘๐๔

นามสกุล
จันทะวงค์
ปากดีสี
กิจมานะ
แก่นทอง
ทรานุรักษ์กุล
เครื่องกัณฑ์
กิ่งมะณี
นิลไชย
คนหมั่น
วงษาบุตร
อังคะนิจ
ปรินทร
แสงเกษม
บุญเสริม
ปุริมะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) วัดดอนสนามชัย

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๘๑
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