ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ส่งสอบ ๒,๒๖๘ คน ขาดสอบ ๓๓๖ คน คงสอบ ๑,๙๓๒ คน สอบได้ ๑,๓๘๑ คน สอบตก ๕๕๑ คน (๗๑.๔๘%)
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๑ นายเกตุฎา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๒ นายเกรียงไกร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๓ นายประกาศิต
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๔ นายปญจา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๕ นายพัชระ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๖ นายวิบูลย์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๗ นายสันทัด
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๘ นายสุริยา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๐๙ นายอธิเบศ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๐ นางสาวกรุง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๑ นางสาวณัฐพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๒ นางสาวดวน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๓ นางสาวปวินยา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๔ นางสาวพิศ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๕ เด็กหญิงกวินตรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๖ เด็กหญิงจามจุรี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กชายชนาธิป
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๘ เด็กหญิงณัฐกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๑๙ เด็กหญิงปนนุช

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๐ เด็กหญิงพัชรี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กชายอินธิชา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๒ เด็กหญิงกุลกัลยา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงคคนางค์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กชายชนาธิป

นามสกุล
นิตยาชิต
หลักหาญ
ลีลา
บุญภิโย
สนธิมูล
จตุพรม
เดชศักดิ์
กิริยะ
แสงสิงห์
เวียงแก
ประหา
พลจันทึก
คำพิละ
สุริโย
จตุเทน
โคตะมี
กองประพันธ์
สีดาเลิศ
นามบุรินทร์
สุ่มมาตย์
งุ่นสูงเนิน
ไชยภักดี
เฉลิมแสน
บัวเรียน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๒๔ วัดบูรพาภิราม

๐๓/๐๔/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม
๐๖/๑๑/๒๕๒๘ วัดบูรพาภิราม
๑๕/๐๔/๒๕๒๖ วัดบูรพาภิราม
๒๗/๐๔/๒๕๒๗ วัดบูรพาภิราม

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ วัดบูรพาภิราม
๓๐/๐๕/๒๕๓๒ วัดบูรพาภิราม
๑๘/๐๙/๒๕๓๔ วัดบูรพาภิราม

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ วัดบูรพาภิราม
๐๔/๐๕/๒๕๒๑ วัดบูรพาภิราม
๑๖/๐๕/๒๕๓๘ วัดบูรพาภิราม
๑๙/๐๘/๒๔๙๕ วัดบูรพาภิราม

๐๘/๐๖/๒๕๒๕ วัดบูรพาภิราม
๑๗/๐๓/๒๕๒๓ วัดบูรพาภิราม
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กหญิงชนานันท์ สุ่มมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงช่อทิพย์ ก้อนวิมล

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กชายณรงค์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กหญิงธัญญาทิพย์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กหญิงธิดาลักษณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กชายธีรวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๑ เด็กหญิงเบญญาภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กหญิงปวันรัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กหญิงพรชนิตช์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงภัณฑิฌา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงภัทรมน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กหญิงภัสพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กหญิงมณิสรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กชายรัตน์ทพูล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กหญิงรัตนสุดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กหญิงลลิตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงสุกัญญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๓ เด็กหญิงเกวลิน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กหญิงธัญชนก
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงศิริวิมล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงชวิศา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กหญิงกรกมล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๘ เด็กชายกฤษดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๔๙ เด็กหญิงกิตยาภรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กชายชนาธิป
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กชายณัฐพัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๒ เด็กชายนันทวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงพิชญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๔ เด็กชายสรวิชญ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กชายอานัส
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กชายประเสริฐ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงปรียาภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงมรุกัญญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กชายยุทธพงษ์

จันทะวงค์
โยธะสาร
เปนดี
เจริญสุข
ศรีมงคล
ระเวกโสม
กุลกิจ
สุจิตร์
ศิริสังข์ไชย
ภูสังวาลย์
ซาฟา
ศรีสันงาม
สมดา
สารทวงค์
มะอาจเลิศ
อินทมนต์
ลีนุกูล
มั่นใจ
แก้วสากล
ปูนอน
ฮังชัย
บัวระบัน
บุญเรือง
ชินพัฒนชัย
สมภักดี
วิเชียรศรี
ทานะเวช
หูมแพง
ทุมจีน
ตรีพงษ์
เวียงอินทร์
รักษาก้านตง
แสงมุข

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดสระทอง
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงรุ่งกานต์ดา อังคุนะ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๑ เด็กหญิงสุทาสินี

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กชายอนุชา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กหญิงจารุพิชญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๔ เด็กชายจิรภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กหญิงชาลิสา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๖ เด็กชายณัฐชนนท์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๗ เด็กหญิงณิชยกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กชายสิทธิชัย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๖๙ เด็กหญิงอนุศรา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๐ เด็กหญิงจิตรติภากร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๑ เด็กหญิงพรฑิตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กหญิงพัชริดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๓ เด็กชายรุ่งชัย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กหญิงอรวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กชายณัฐวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๖ เด็กหญิงติญากร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กหญิงนันธวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๘ เด็กชายระพีภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๗๙ เด็กหญิงสุพัตรา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กชายกีรติ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๑ เด็กชายเฉลิมชัย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงณธิดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๓ เด็กหญิงนภัสสร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๔ เด็กหญิงภัทราพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๕ เด็กชายภานุพงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กหญิงเอมวิกา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กชายกันต์กวี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กชายจักรินทร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กหญิงชลิศรา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กชายปยพัทธ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กหญิงพิมพิศา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กชายยุทธวีร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงรุจิกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กชายวงศกร

โหลนอก
พาดฤทธิ์
ถานะวัตร
มั่นดอกไม้
มหันธิรัง
มหาวงค์
มาตย์วิเศษ
อยู่นุ้ย
วินทะไชย
มาตย์วิเศษ
คำพันธ์
วรนาม
รวดเร็ว
มาตย์วิเศษ
บุบผาชาติ
ศรแผลง
นาจอมทอง
เกษีสังข์
จันทะดวง
มาตายะศรี
มหาพรม
วันนี
เผ่าเพ็ง
ปงแก้ว
ตะธุง
ราชวงษา
กุมผัน
อุ่นเจริญ
ดอกบัวกลาง
หลักแวงมล
พรรณขาม
แสงงาม
วิเชียรพันธุ์
โคตรบ้านแข้

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดโกลิยการาม
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดแจ่มอารมณ์
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
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เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๕ เด็กหญิงวรวรรณ คันยุไร

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กหญิงศศิกานตร์ สุขเกษม

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กชายอดุลย์เดช เจริญเกียรติ

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยูง

รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กหญิงอรจิรา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยูง

ลาภะคง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กชายกฤติกร เสาสมภพ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กชายชัยณรงค์ โสภาพ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๑ เด็กชายชีวิน
จะลา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๒ เด็กชายธนชิต
มันทะรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กชายธนภัทร วงศ์อามาตย์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๔ เด็กชายวัชรพล เสนาฤทธิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๕ เด็กชายอาทิตย์ สุขหนองโปง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๖ เด็กชายจีรศักดิ์ ลอมโฮม
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๗ เด็กชายฐิติกร
จันทะมนตรี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๘ เด็กชายธนะชัย เวียงนนท์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๐๙ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร หรัดดี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงสิทธิยาพร ศรีสถาน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๑ เด็กหญิงสุดาพัฒน์ จินดามล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ สามารถ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๓ เด็กหญิงอธิชนันท์ เครือแวงมล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๔ เด็กชายอภิเชษฐ์ มาแสวง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กชายวาทิตย์ ปญญาง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๖ เด็กชายไวภพ
ศรีปลัดกอง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๗ เด็กชายธนกฤต พรรณวงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๘ เด็กชายปรณัฐ
มาอินทร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงกชกร
เลิศฤทธิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กชายกสิกร
หาญศึก
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๑ เด็กชายกิติพงษ์ วงษ์จำปา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๒ เด็กหญิงชญานุช โตนวุตร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๓ เด็กหญิงชนิกานต์ ธนะสีลังกูร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๔ เด็กหญิงณิชาพร จ่าอ่อน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๕ เด็กหญิงธนพร
มงคลดี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๖ เด็กหญิงธัญวรัตน์ จิระภักดิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๗ เด็กชายธีระนันท์ พรมธิ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๘ เด็กชายนันธวัฒน์ หาญลือ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๒๙ เด็กหญิงนิชานันท์ ชินหงส์

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดบ้านฝาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
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รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กหญิงบัณฑิตา สระนำอ้อม
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๕

เด็กหญิงปฐมพร
เด็กหญิงปย์วรา
เด็กชายมาวินทร์
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายวันชัย
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศศิวิภา
เด็กหญิงศิญานุช
เด็กชายสหรัต
เด็กหญิงสินิทรา
เด็กหญิงสุชาวิณี
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายอนุพงษ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๖ เด็กหญิงอพัตรชราภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงณัฐวิกา
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายปพนสรรค์
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอาณัฐ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กหญิงชยานันธ์
เด็กหญิงพัชรินทร์

หาญศึก
ตีระศรี
สิมมะลา
สาเกตุ
ธรรมนิยม
ทองอินทร์
เวหน
มากลั่น
ทีสุกะ
เย็นใจ
ชิณบุตร
ทาปลัด
ภูสนาม
แก้วศรี
นะรินนอก
บุญมี
แก่นจันทร์
ใจแก้ว
อดทน
ทุมโพธิ์
ประทุมทอง
ศรีโนรักษ์
แพงวงษ์
จำปาทิพย์
สันแสง
เจริญรักษ์
การัตน์
สายพรหม
เขียนเขว้า
แสนสี
กิดเกียน
งาสาร
ลาดแท่น
พิรุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) วัดธาตุ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายพิจักษณ์
เด็กชายรัตนจักรี
เด็กหญิงวรรณสิน
เด็กหญิงวัชรินทร์
เด็กชายวิชิตชัย
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศุภวดี
เด็กหญิงสุธินี
เด็กชายสุรวิชย์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายออมทรัพย์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายณัฐภูมิ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๗

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๘ เด็กหญิงธนกาญจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายนิรุต
เด็กชายปณณธร
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายภัทรชัย
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กชายเสถียร
เด็กชายอนพัทย์
เด็กหญิงอัญรัตน์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐชากร
เด็กชายธนพล
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายภัทรพงศ์

นามสกุล
สุภารัตน์
ซามาตา
พรมสุทธิ์
ไชยรัมย์
บุตรพรม
อุดมคำ
ใจน้อย
สนามทอง
พรมมาศ
หารตับเหล็ก
สิมมะลา
เคนหงษ์
ทีสุกะ
ไทยอัฐวิถี
ทวีนันท์
แพงหอม
ก้านจักร
มะลิซ้อน
พิลัย
สังโสมา
กาแก้ว
สุพาโล
สุดแสวง
มหาวงษ์
ญาตินิยม
คุณตง
สายทอง
แสนสี
ทองสอน
คีรีศรี
หงษ์คำ
ศรีฮาด
ปกกลาง
นนทะไชย
พันธ์โภชน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
วัดศรีอริยวงศ์
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงมีนา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กชายภัทรพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กชายรัชชานนท์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๓ เด็กหญิงเกศกนก
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงพิจิตรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๕ เด็กหญิงพิมพกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กชายวิทวัส
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กชายธนภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงกัลยา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๐๙ เด็กชายกิตติพงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กหญิงจณิสตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๗

เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนฤบดินทร์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงพนิดา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงพิชฒิฌา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๐ เด็กชายภูวพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กหญิงวรรณวิสา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๒ เด็กชายศุภโชค
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กหญิงสิริอภิญญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายอนุสิกข์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงอินธิวา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอิศม์เดช
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงทิชานัน

นามสกุล
นามเทือง
สร้อยจิตร
ละเอียด
เพชรกล้า
สารศิริ
เจียมใบ
บัวลิวัน
พูลผล
พันธุเกตุ
ไหมวงศ์
วงศ์บา
จันทะวงษา
แสงระพี
กันพ่วง
เจริญผิว
อายังกูล
สีลาโชติ
เสียมหงษ์
เสนาเพ็ง
จันทา
พิมพาพันธ์
สีแดง
สุวรรณศรี
พันธุ์พานิช
สีสุก
สิทธิเสนา
อรัญทอง
หล้าเนตร
ทองมาก
ใสสะอาด
มีสำราญ
กุสารัมย์
มูลเพชร
สดสี
จันสีระมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนกเหาะ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนกเหาะ

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีอริยวงศ์
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
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
วัดโพนสะอาด
วัดบ้านผำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๕ เด็กหญิงเบญญาภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๑

เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจีรพงค์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิญาภา
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปวีญ์ธิดา
เด็กชายพรภวิษย์
เด็กชายภาณุมาศ
เด็กหญิงรดากานต์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายปญญากร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายณัฐพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๔ เด็กชายธนวันต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กชายนวพรรษ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๓

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๖ เด็กชายประวัติศาสตร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ
เด็กชายวิชยากร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายณฐนนท์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกันตพร
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายบรรจง
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงอริษา

นามสกุล
พิมพ์เสนา
ไชยนำอ้อม
สุวรรณพล
จำปางาม
ทนหลักคำ
วงษ์รักษา
ปราบบำรุง
สงัด
ศรีฮาด
ศรีแก้ว
สีมา
สำเหนียก
หิมะพล
โพธิจิตต์
วรรณลักษณ์
นานคำ
แก้วประเสริฐ
รัตเนตร์
สุเทวี
สัปเสริฐ
หารคำ
ปะวะเค
หารลือ
ปะกิระณะ
พลภูเมือง
โพธิ์นาแค
นารมณ์
ยางคำ
กองศรี
คงกำแพง
วงศ์คำสิทธิ์
จันทะ
สุตะโท
ปะกิระกะ
อมรเวช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนหิน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านผำ
วัดบ้านผำ
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

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

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๐ เด็กหญิงเกวรินทร์ จังจิต
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๒๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๔

เหลาเกิ้มหุ่ง
วงค์คำสุข
มหาอุต
กำการยุทธ
ภาษี
สมพงษ์
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงสำราญ
เด็กหญิงวาทิดา คณะเขต
เด็กหญิงวาริษา พวงพี่
เด็กหญิงสายฝน นามมณี
เด็กชายชลกร
บุตตะเกิด
เด็กหญิงณัฐชชา ไชยสนาม
เด็กหญิงอรวรรณ คันทะนาด
เด็กหญิงอริศรา ละผิว
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มัจฉา
เด็กหญิงจณิสตา โสภาชัย
เด็กหญิงนภิสรา เนื้อจันทา
เด็กหญิงนิติยาธร ละสามา
เด็กหญิงปยะธิดา วรรณวงษ์
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีอุบล
เด็กหญิงศุภัสสร สีเขียว
เด็กหญิงสุธีรา อภัยศรี
เด็กหญิงสุนิษา ปองสีดา
เด็กชายธนวัฒน์ ชมเชย
เด็กชายปริญญากร โสภิญ
เด็กชายศิริพงษ์ ทองละ
เด็กชายอโยธยา คำบุดดี
เด็กหญิงกรกนก พลศรี
เด็กชายกฤตธี
วันดีศรี
เด็กชายจักรพันธ์ อันสนั่น
เด็กหญิงชนัญธิดา กมล
เด็กชายชัยนรินทร์ วงศ์คำจันทร์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเมือง
เด็กหญิงฐิติญา คุณพิภาค
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายภูวิศ
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงณัฐธิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดไชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดไชย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดไชย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านฝาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดตลาดไชย
วัดตลาดไชย
วัดตลาดไชย
วัดตลาดไชย
วัดตลาดไชย
วัดบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง
วัดบ้านหนองกุง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดหนองเปลือย
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดหัวดอนชาด
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

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

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กชายณรงค์เดช ขอพลอยกลาง

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กชายณรงค์เดช รัชกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กชายณัฐกรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงณัฐณิชา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๐๙ เด็กหญิงณัฐริกา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กชายทิมภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๑ เด็กชายเทอดเกียรติ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๖

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดาวัลล์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงปยพร
เด็กชายปยะพล
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพรทวี
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงพิชญธิดา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๗ เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงฟาลิดา
เด็กหญิงภูริฑิตา
เด็กชายภูวไนย
เด็กหญิงมยุรฉัตร
เด็กหญิงวรกมล
เด็กหญิงวรญา
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กหญิงวราสิริ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุวนัน

อินพิลา
บุตรลุน
วงษ์มหาดไทย
อุดมพันธ์
ลาวรรณ์
นงนวล
วะโรหะ
บุศเนตร
ปตโต
แสงภารา
เล่ห์หงส์
ใจกล้า
ปวงสุข
อินทร์จันทร์
หงส์ทองคำ
บุญมี
หงษ์สิงห์
จุดมี
เทียมสิงห์
พันธุ์ชัย
ชนิดกุล
โพธิสาร
ดวงชารี
ไชยอวย
โทนหงส์ษา
แก้วอุด
พลวงค์
กัลยาลัง
ศรีทอง
ชิณวัง
ตรีสอน
มีลาภ
ปรินแคน

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ 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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๔๐
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เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๐ เด็กชายอชิตพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๔๙

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงวรรณนิศา
เด็กหญิงวาลิณี
เด็กชายศรัญยู
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอยุธยา
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายพัชรพล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๐ เด็กหญิงภัทรภัสสร

เด็กหญิงวรัญญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๒ เด็กชายศิวกร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๑

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๓ เด็กหญิงอมลวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๐

เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงณิษฐ์ชลีย์
เด็กหญิงทิราภรณ์
เด็กชายธราเทพ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๑ เด็กหญิงนภัสวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงนัฐนิชา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปฏิภาน
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายภูมิพัฒฐ์
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายศักดิ์พีระ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอนุเดช

นามสกุล
บุญลาด
ศักดิ์ศรีเท้า
พรมนนท์
มาลาเภา
อุตมะพรหม
บุตรสอน
แจ้งท้วม
โคกหงส์
แสงสงค์
ทวีนันท์
เนาวราช
จันที
ปลื้มใจ
โทสันเทียะ
นามจุมจัง
ปุนวงศ์
ธรรมชาติ
ชุมพล
วิชัยสุนทร
วงศ์คำ
ระถาวนิชย์
คำบุดดี
ชนะดี
ตอเสนา
รอดกำเนิด
เฉียดหนองยูง
แสงรุ้ง
พยัคฆ์ทอง
จารุเสมา
ถาวรวิสุทธิกุล
มะหลัด
ตรีเดช
ศรีมุกดา
พละพล
วิเลศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๓๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอังคเกตน์ ทองกันทม
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สีหานาม
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีมาน
เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงสิงห์
เด็กหญิงปรียาพร เลิกกัณยา
เด็กชายศุภกิตติ์ ทำนา
เด็กชายณัฐนันท์ คำเล็ก
เด็กชายธีระเดช เกณฑ์สระคู
เด็กหญิงอภัสรา คูเมือง
เด็กชายเชิดชัย บุญชาย
เด็กชายเสฏฐวุติ นาคำภา
เด็กชายฐพลณัฐ ตรีวุธ
เด็กชายเกียรติชัย เก่งมนตรี
เด็กชายสิทธิโชค ปาโส
เด็กหญิงวราพร สุวรรณเศษ
เด็กชายจิรชยา สังฆะมณี
เด็กหญิงรุจิรดา บริบูรณ์ชนะ
เด็กหญิงศิรภัสสร ฮวดศรี
เด็กชายพีระภัทร ทองแก้ว
เด็กหญิงภาวินี วงศ์อามาตย์
เด็กหญิงนภัสสร แนวถาวร
เด็กหญิงสุพิชชา อำโพธิ์
เด็กชายกรวิชญ์ เหล่าฤทธา
เด็กชายพงศกร คำพันธ์
เด็กชายพงศ์ศักดิ์ อำโพธิ์
เด็กชายวีระ
เจริญสุข
เด็กชายวรกานต์ จันทร์เหลือง
เด็กหญิงพรปวีณ์ พลีใส
เด็กหญิงรุ้งนภา ภูมิเขต
เด็กหญิงกุลสตรี อุ่นไมตรี
เด็กหญิงอนัญญา วรรณี
เด็กหญิงฐิตารีย์ ภักดีบุตร
เด็กชายกฤชนัท วัณนา
เด็กชายปญญากร สงครามภักดี
เด็กชายวิศรุฒ สมภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมอน

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมอน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมอน

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ วัดปาสังข์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ วัดปาสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ วัดปาสังข์
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดโคกมอน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดดอนแคน
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดปาสังข์
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๐ เด็กชายปริญญา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๑

เด็กชายณัฐกานต์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กหญิงจันทกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กหญิงพรรณธิภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กหญิงจิรัฐติกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายศักดินันท์
เด็กชายจอมทัพ
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายสกลวัฒน์
เด็กชายอภิปญญา
เด็กหญิงปุลินิตา
เด็กหญิงธาวิตา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายระพีพงศ์
เด็กชายฐิติชญา
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงสุธาศินี
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงมนัชญา
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงดลชนก
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงประภัสรา
เด็กชายปาณชัย
เด็กหญิงพิชชา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ภูทองใบ
ดีสงคราม
สิงห์วี
ชะอุลา
ประพนธ์
อุดมโภชน์
สารรัตน์
กระอาจ
วงศ์คำ
มะลิมาตย์
ใสสุข
สุวรรณ
แก้วบุดดี
มานา
ตรีสวัสดิ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

ทรงศิริ
อบสุข
มีดอก
วงค์อามาตย์
เจริญสุข
ศรีมาน
ทุมลา
วงค์อามาตย์
เพชรแสน
กุดเสนา
บรรจง
มะลาพิมพ์
สาลาจันทร์
พลนวน
ภาชู
เฉวียงหงส์
กลิ่นพิกุล
ผลทวี
นุสลศาลา
นนท์อาษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงนุชนารถ
เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงรัตนาภา
เด็กชายสิริโชค
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงจีรพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายทวีเดช
เด็กหญิงเทวิกา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสุธัญญา
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายกิตติ
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายตะวัน
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนภัทร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๗๙

นามสกุล

พลอ่อนสา
มณีวงศ์
คะเนวัน
ราษี
วรรณลี
วงค์หาแก้ว
พลหนองแวง
กุละคำแสง
โมฆรัตน์
ทุมมา
หมื่นสุวรรณ์
ชมภูบุตร
โมฆรัตน์
นานันท์
ยวนใจ
เสสา
อ่อนดี
ไชยทิพย์
สำราญรื่น
นนท์นภา
จันทะเริง
พหลทัพ
พุกปรางค์
จันทร์กันยา
เวียงอินทร์
วิชาคำ
ระบุดดา
แก้วปญญา
ขจรอนันต์
หันประดิษฐ์
สิทธิบุตร
มธุรนานนท์
พูลคำ
เด็กหญิงพรรณณัฎฎา สวงโท
เด็กชายโภคิน
พานสมัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองจังหาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดสวรรคงคา
วัดหนองผือน้อย
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดงิ้วงาม
วัดบ้านจังหาร
วัดวารีสวาท
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดเทวาพิทักษ์
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๐ เด็กหญิงรัฐวิภา

เด็กชายโรจนศักดิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๒ เด็กหญิงวรรณนิศา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๓ เด็กหญิงขวัญจิรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๑

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๔ เด็กหญิงนันทวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๔๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๓

เด็กหญิงบุษยมาส
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายโภควินท์
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงเวธนี
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศุภดา
เด็กหญิงโสภิตนภา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงพรนิชา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายจิตติภรณ์
เด็กหญิงปวริศา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๖ เด็กชายชนกุล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๗ เด็กชายฐิติกร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๐๙ เด็กหญิงตรีธารทิพย์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๐ เด็กชายบุญญานนท์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก

เด็กชายภูริพัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๓ เด็กหญิงรัชวิน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กชายวทัญู
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๒

นามสกุล
เวียงอินทร์
สุดา
แดนดงยิ่ง
ผดุงกิจ
กิจบำรุง
วงศรีเทพ
พลสุวรรณ
สัจธรรม
ศรีเทพ
ปนละออ
ชัยแก้ว
วงศ์ศรีเทพ
วงค์สุเพ็ง
โคตรศิริ
พลขันธ์
นามประเสริฐ
คุ้มโนนชัย
ศรีวินัย
เพิ่มขุมรักษ์
แน่นอุดร
ฤทธิมนตรี
เวียงสมุทร
ชมภูวิเศษ
วงศ์ศรีเทพ
โสภามา
อรัญเสน
ท่าตะกั่ว
ไม้น้อย
เดชอุทัย
ศรีอ่อน
แน่นอุดร
แน่นอุดร
ธรรมคุณ
ทองพู
บุญอำนวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

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
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ
วัดบ้านดินดำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายธนัตถ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายกฤติพงค์
เด็กชายกิตติศักดิ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงญาตาวี
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงยุภาพร
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายคุณากร
เด็กชายธนาทร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายจตุพร
เด็กชายชยุตพงศ์

นามสกุล
บุติมาลย์
ปองศรี
แน่นอุดร
สารทวงค์
เสียงเพราะ
ชูกลิ่น
แน่นอุดร
เดชจงกล
จันทร์นัย
คำคูณ
อาโยวงษ์
สุวรรณศรี
เวียงอินทร์
นาทองลาย
กันทุกข์
คงนัทธี
ศรีระรวม
วงค์อามาศ
เชื้อจิตร
โควิชัย
ประมา
วงศ์ศิริสุวรรณ์ดี
บ่อชล
คณะนา
สอนไชย์
ทรงพระ
จันทร์สีทา
พิหูสูตร์
คำสอน
ลีเขียว
สุขจิตร
ศรีแก้ว
คำสงค์
หินซุย
พุทธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดบ้านดินดำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดบ้านดินดำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดบ้านดินดำ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดบ้านดินดำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดงยางสะแบง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดงยางสะแบง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดงยางสะแบง
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดงยางสะแบง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพยอม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพยอม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพยอม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพยอม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพยอม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพยอม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

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
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงณัฐนันท์ วิกิตขากี

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

เด็กชายธนณัฏฐ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กชายธันวา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงนรภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กชายนันทปรีชา

๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๑

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๕ เด็กหญิงพลอยชฎา

เด็กหญิงภัทราพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๗ เด็กชายภูริภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๖

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๘ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กชายศิวกร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๐ เด็กหญิงนภาพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๑ เด็กหญิงนริศรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๒ เด็กหญิงเบญญาภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กชายปราณวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๖๙

เด็กชายศรัญู
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายเทิดเกียรติ
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กชายณรงค์วิทย์
เด็กชายธีรเดช

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงภัทราภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๑ เด็กชายศรัณย์ภัทร

เด็กชายอภิศักดิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๓ เด็กหญิงอรนาฏ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๔ เด็กชายชนะพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๒

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๕ เด็กหญิงฐิติกาญจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๐

เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายบัณฑิต

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กหญิงลลิตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงวริศรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงอนุธิดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๒

ภักดีเจริญ
ศรีใหม
เนื้อทอง
บ่อชน
ศรีแก้ว
บ่อชล
แก่นคำ
ศรีสุข
บ่อชน
เลขนอก
คูณศรี
ขมิ้นทอง
ประทุมวัน
อุ่นสา
สุทธิธรรม
แก้วเขียว
บุญจันทร์
สังซา
ชาลีวัน
ประภายนต์
นากอก
ผลอ้อ
พิมขนิษฐ
พรมเอ้ย
แสนปาง
คำเพ็ง
พงษ์สะพัง
แสนปาง
ศรีพลัง
แผลงฤทธิ์
ดาสีวังปา
เพ็งศรี
บุญสงกา
ใจดำ

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงไอริณณ์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงนิชากร
เด็กหญิงนิตย์ปภา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงเปรมยุตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงกัญญารัฐ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๕๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กหญิงจันทกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๑ เด็กหญิงชนกสุดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๒ เด็กชายชัชชนัน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๓ เด็กหญิงฑิฆัมพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กชายณัฐพงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๕ เด็กชายณัฐพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กชายธนบดี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๗ เด็กหญิงปาลิตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๘ เด็กหญิงแพรลัดดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๐๙ เด็กหญิงแพรวริณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๐ เด็กชายภูริพัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายวรากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพาคิน
เด็กหญิงมณทิชา
เด็กหญิงศรัญญ่า

นามสกุล
ประสมศรี
สิทธิมณี
ขมิ้นทองวิเชษฐ์
หัวคำ
ช้อนพิมาย
การเขตร์
พงษ์สุวรรณ์
สุทธิสนธิ์
หล้าหัวหนอง
หนองหาร
สุทธิสน
จันทร์ลือชัย
สะโน
เข็มทอง
ทูลธรรม
บุญวิเศษ
บุญประเสริฐ
น้อยบุญญะ
บัวไถล
เวชกามา
เวชกามา
สังฆทิพย์
อยู่เบิก
เยี่ยมโกสี
แสนวัง
แหล่งสนาม
นาใจคง
หมื่นไสยาท
วิเศษชาติ
ไชยพร
สรรพวุธ
ขันทวุฒิ
ไชยคต
วงศรีชู
บุตรสารส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซองแมว

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๐ เด็กหญิงอรปรีญา ภักดีรัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๖

เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายจิรายุส
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐรินทร์
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนฉัตร
เด็กชายธนะพัฒน์
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงธารารัตน์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๗ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๓

เด็กชายธนบดี
เด็กชายธีรเนตร
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอรรถกร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงชุติมา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๖ เด็กชายกิตติพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๗ เด็กชายนราวิทย์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๕

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๘ เด็กหญิงปราณปรียา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๔๙ เด็กหญิงพิมพ์มาดา

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๐ เด็กชายสุดใจ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๑ เด็กหญิงเอมิกาญจน์

เด็กชายก้องภพ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงดารินทร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๒

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๔ เด็กหญิงตรีธารทิพย์

ภูตานนท์
วงษ์ทองดี
วณานิชย์
แพงศรี
ควรดี
นินทะเสน
รัตนาธิวัฒน์
อรรคนิมาตย์
ธรรมศิลป
นวนผิว
พรมภา
ตรีกุล
สุวรรณศรี
ฉายอำไพ
ไชยวารีย์
เชื่อมไธสง
สุระชัย
ธานีวรรณ
สุตะคาน
ฤทธิแผลง
พลรักษา
วิชานัง
ใจปานแก่น
สาระถี
คำล้าน
จันทะเกิด
แก้วประชิต
เข็มทอง
ภูแก้ว
ศรีวงษา
แสนบุดดา
วงษ์แสงแก้ว
วงษ์บ้านดู่
โคตะวินนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหวายหลึม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางาม

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนราษี

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนราษี

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาอุด
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบึง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเหนือ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดท่าสะแบง
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดอุดม
วัดตระคลองบึง
วัดตระคลองบึง
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดสระโนน
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์
วัดแสงอรุณราษฎร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายปาณวัฒน์
เด็กชายภัคธร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรักษิณา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงณภัชญา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงกัญรยาณี
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงพรชีรา
เด็กชายอัศดา
เด็กชายเกียน เปง
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายธนชิต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพลพล
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กชายกวินท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงบุษรา
เด็กชายศรายุธ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปยะเนตร
เด็กหญิงศุภสราพร
เด็กชายชิณภัทธ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๘๙

นามสกุล

จานมีชัย
วงค์ศรีสา
คะเซ็นแก้ว
สีหาเสน
ศรีจรัส
นระพิมพ์
แพงสวัสดิ์
ประทุมทอง
ไชยแสน
นิตุธร
ธรรมพิชัย
แดงสกุล
ค่ายหนองสรวง
คำดอกไม้
สง่าศรี
โล
ฉลาดเขียว
ภูทะโล
ภูทะโล
กลัดสันเทียะ
ทันการ
ธุมา
บุญภา
ภาโสพระ
อ่อนปุย
บุราณรมย์
มีแสง
เข็มกลัด
จารย์ยุ้ย
ปองพันแก้ว
มาฤทธิ์
เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์ จิตรนอก
เด็กหญิงวรัญญา บุรวงค์
เด็กชายศุภราช คำแพงศรี
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทรงจอหอ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๔/๐๖/๒๕๕๑
๐๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

๒๐/๐๗/๒๕๕๑
๒๗/๐๘/๒๕๕๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

๑๕/๐๗/๒๕๕๑
๑๒/๑๐/๒๕๕๑
๒๓/๐๗/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

๐๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

๑๖/๐๘/๒๕๕๑
๑๖/๐๖/๒๕๕๑
๒๖/๐๙/๒๕๕๑
๑๒/๐๑/๒๕๕๑
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

๒๐/๐๔/๒๕๕๒
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๕๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๐๔/๐๖/๒๕๕๑
๐๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๕/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
๒๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๕/๐๑/๒๕๕๑
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

๐๘/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๐๙/๒๕๕๐
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วัดแสงอรุณราษฎร์
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
วัดโพธิการาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
วัดโพธิการาม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านนำคำ
วัดสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วัดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
วัดเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระบัว
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านภูดิน
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านภูดิน
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านภูดิน
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านภูดิน
วัดบ้านสระบัว
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๔๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๐ เด็กชายกิตติโชติ โสดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๖๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๐๙
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๑

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายวรกานต์
เด็กหญิงสรัลชนา
เด็กหญิงอัญญาณี
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายเปรมจิต
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงอธิติ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายเมธา
เด็กชายปยะพงค์
เด็กชายธีระภัทธ์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงดารุณี
เด็กหญิงสุพิชฌาย์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๒ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงชื่นกมล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๔ เด็กชายชิษนุพงศ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๕ เด็กชายธนพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๖ เด็กชายกวิน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๓

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงศิรภัสสร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๙ เด็กหญิงปุณยาพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๐ เด็กหญิงรวิสรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๑ เด็กหญิงพนิตพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๑๘

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๒ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์

เด็กชายเรวัต
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กหญิงจิรภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๓

จันทะคาม
เกตุแจ่ม
สุเทวี
ใจภักดี
เหลานาคำ
เหลานาคำ
อินนอก
ฤทธิทักษ์
โยธาทร
ปดสายะสังข์
แพงศรี
ทบด้าน
คำขันธ์
งามจิต
วังผือ
เกษละคร
ควรชม
วงค์งาม
ธรรมวิเศษ
พินพาทย์
งามสวย
ควรชม
ประสงค์ใด
บัวภา
หนองประทุม
จันทราษา
พินพาทย์
ศรีรัตน์
จันทะนันท์
จันทรังษี
แสนบุตร
บุญน้อย
มุทนาเวช
แซวจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ วัดหนองหญ้ารังกา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู

วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๔๐
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวัชระ
วะหาโร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กหญิงกัลญา
ชุมพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงจุรินทร์ทร เพี้ยกำ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญเคน
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กหญิงธัญสินี มารินทา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กหญิงพชิรา
กุเวสา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๑ เด็กหญิงพิชญา สุนทะพงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงวาธิณี
ทองบ้านเกาะ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญมาก
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กหญิงอทิตยา วะหาโร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงศุภากร วะหาโร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงปนมณี สุขประเสริฐ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มรมิ่ง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กชายชาตอาชาไนย ไชยโชค
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กหญิงมีสุข
เกตุชาติ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มรมิ่ง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กหญิงวรารัตน์ บุรวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กหญิงจรัญญา จรัญพงษ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จันศรีไส
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กชายธนพล
บุรวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กชายนัฐพล
บุญชู
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กชายพงศกร หม่อมร้อยเอ็ด
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงพิมพ์ประภา แพงดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงรัตน์ติยา ศรีวรสาร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กชายวัชรพล จันทสนธ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กชายอ้อยเย็น ท้าวบุตร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กชายณัฐพงษ์ แวงวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๒ เด็กหญิงกนกวรรณ หอมยี่สุ่น
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กชายกรณ์ดนัย เฉลยพจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๔ เด็กชายกฤษฎากร สุระขันธ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กหญิงกัลยณี พลเยี่ยม
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงณัฐชญา สุริโย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กหญิงณัฐธิชา บุรวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กชายวรโชติ
ชนไพโรจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กชายเศชฎา
นามจูมจัง
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๔๐
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ศ. ๘
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ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๐ เด็กหญิงอภิญญา คุลาศรี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๑

เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงณัฐธัญญา
เด็กหญิงพิพัฒน์พร
เด็กชายยศวริศ
เด็กหญิงวิชุตา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงชมพู่
เด็กชายชยุต
เด็กชายชัยมนัส
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปฐวี

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๒ เด็กหญิงปรมาพรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๘

เด็กชายปรฤทธิ์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงชญานิน

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๗๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงนิติยา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กหญิงประภาวดี
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๗

เด็กหญิงมัณฑณา
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกัญญนัทธ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงจิตตานันท์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายชินาธิป
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กหญิงวรพิชชา
เด็กหญิงสุภวิตา
เด็กหญิงสุรัตน์ติยา
เด็กชายอดิศักดิ์

สารพัฒน์
โคตรสิงห์
นาไชย
สารพัฒน์
สารพัฒน์
วะหาโล
หวดสันเทียะ
โฉมหล้า
พวงปญญา
สุนสาย
นาทองคำ
แวงวรรณ
คุ้มสีไว
นามสีนวล
พลเยี่ยม
เกษมสุข
อัศวะภูมิ
ผกากลีบ
พลเยี่ยม
เหลืองอร่าม
พระไชยบุญ
จวนสาง
พิมพ์ทอง
พลเยี่ยม
แก้ววรรณา
วงศ์อามาตย์
อนันตภักดิ์
จอมทอง
บุตรศาสตร์
แสงทับทิม
จันทร์งาม
โฮมแพน
ผันผ่อน
สมมาตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด วัดศรีวิไลมงคล

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฝก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฝก
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว

หมายเหตุ

วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดโคกก่อง
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดโพธิ์ร้อยต้น
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดสัตตาราม
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอินทิรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๖ เด็กหญิงจิราภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๗ เด็กหญิงญาดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๘ เด็กชายธนพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๕

รอ ๔๖๑๖๓/๐๗๙๙ เด็กหญิงปฐมาภรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๐ เด็กชายกิตติพัทธ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๑ เด็กชายอดิศักดิ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๒ เด็กหญิงนัทธ์หทัย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๓ เด็กหญิงศศิวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๔ เด็กชายพีระวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๕ เด็กหญิงวริศรา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๖ เด็กชายทวีรัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๗ เด็กหญิงนันธิดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๘ เด็กหญิงพรพิชา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กหญิงกฤษติกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๐ เด็กหญิงปาลิดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๑

เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจิรฐา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภาณุ
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงกุลสินี
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายนันทกร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๒ เด็กหญิงปริญญาดา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงกมลวัลย์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นามสกุล
ขนันแข็ง
พลโยธา
มัดหา
มัดหา
ประเสริฐสังข์
สุขเกษม
แสงปาก
ทิพประมวล
พลเยี่ยม
ประเสริฐสังข์
มัดหา
ประหา
มูลศรีนวล
ประหา
พวงทวี
ทูลธรรม
เย็นวัฒนา
มาตวันนา
วิเชียรดี
พลเยี่ยม
สุขไสว
คำอั้ว
ศรมณี
เปยเมย
น้อยเหล่า
มิ่งเคน
บุตรศรี
คำมาดี
ทิบกัณหา
สีหะวงษ์
โพธิ์จิตร
ด้วงสำรวย
พวงทวี
สายรัตน์
สมหวัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัว
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปองสร้างบุ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาว

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กหญิงปานระพี จำปา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๓

เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรากร
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุพิตรา
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงชิชชา
เด็กหญิงพิชชาพร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๔ เด็กหญิงพิชชาภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๕ เด็กหญิงภัทรวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงกรชวัล
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายชลินทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงศศิกาน
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณัฐถาวรีย์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงรุ่งรัตน์
เด็กหญิงกันยากร
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายจารุเดช

ศรีวะรา
ทะสูรย์
สอนคูณ
เชื้อวังคำ
ดวงลูกแก้ว
บุตรพรม
ทะสูรย์
แวงวรรณ
โคตรเพชร
หาญวิชาชัย
อ้นภูเขียว
บุตรพรม
สัมพันธ์
แวงวรรณ
เวชจรัส
เบ้าโปงเกต
สมุทระเปาระยะ
ตูมไธสง
วงกลม
เกสี
พลเยี่ยม
ตาลสิทธิ์
พลเยี่ยม
อุ่นสนธิ์
ยอดดี
นายปลอด
สงค์บุญนาค
บุญขันธ์
สูนกลาง
อัสดง
ทองมาลา
กันหาจันทร์
ผลาผล
นรชาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๑/๐๖/๒๕๕๑
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

๑๐/๐๘/๒๕๕๑
๓๐/๐๘/๒๕๕๑
๐๓/๑๑/๒๕๕๑
๒๓/๐๘/๒๕๕๑
๑๑/๐๕/๒๕๕๓
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

๐๒/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๘/๒๕๕๒
๑๕/๐๓/๒๕๕๒
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
๒๖/๑๒/๒๕๕๑
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
๒๗/๐๓/๒๕๕๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๑
๐๖/๑๒/๒๕๕๑
๑๒/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๐๕/๒๕๕๒
๒๗/๐๕/๒๕๕๒

๐๘/๐๖/๒๕๕๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๑
๒๓/๐๕/๒๕๕๑
๒๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

๓๑/๐๘/๒๕๕๑
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านวังยาว
วัดบูรพา
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วัดนิคมคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วัดอนุราชคณาราม
โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี วัดศิริชัยธาราม
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
วัดท่าสว่าง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
วัดท่าสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๕

ชื่อ
เด็กชายชลธาร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๖ เด็กหญิงญารินทร์ฏา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๖

เด็กหญิงณฐิกา
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงทิพย์ชนก
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญภรณ์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายนัฐนันท์
เด็กหญิงนุชจนาจ
เด็กชายปฏิภาน
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภูมินันท์
เด็กชายภูเมศร์
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กหญิงวานิสสา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายศรัญู
เด็กชายศิรภพ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอภิวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงศรินญา
เด็กชายธีระพงษ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กหญิงพรพรรณิภา

เด็กชายพีรพัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงนทีกานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๘๙๘

นามสกุล
ยอดไธสง
ประเสริฐ
สีนอก
วรรณสิงห์
กรุงษาศรี
บุญศรี
เชื้อวงผุย
พานคำ
ยามดี
จันทะบัณฑิต
สาระจันทร์
กุลากุล
ชนะพันธ์
เศษสุวรรณ
แก่นภักดี
วงษ์คำ
เครือวัลย์
อิรัชวา
จันทิมา
แสนสิงห์
นุ่นภักดี
ไชยรัตน์
บูระพา
คู่กระสังข์
วรรณสินธ์
ลีดอกไม้
ฤทธาพรม
ศรีภักดี
มูลมณี
สิงห์จันทร์
พุ่มเกตุ
บุญทวัน
ช่วงไกร
ภักดีบุรุษ
เงาะสนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายางวนาทิพย์

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
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดศรีสุริยาปายาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายศุภวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๑ เด็กหญิงสาธิตา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๒ เด็กชายชนะพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๓ เด็กหญิงชนาภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๔ เด็กชายธนากร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๕ เด็กหญิงธัญรัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๖ เด็กชายนวพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๗ เด็กชายนวพล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๘ เด็กชายนันทิวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๐๙ เด็กหญิงศุภศิลป
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๑ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๖

เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงชญานุตร์
เด็กหญิงทิพวัลย์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๗ เด็กหญิงกรกาญจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๓

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงเกศราพร
เด็กหญิงกัญญณัฐ
เด็กหญิงณัฐวดี

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๔ เด็กหญิงธัญญามาส
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงนิราภร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพัชรมัย
เด็กหญิงศศิกร
เด็กชายอรรถชัย
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายธนวัตน์

นามสกุล
บูชาพันธ์
พันธ์สาง
คำชาย
นามบุรี
มะลิมาตย์
คำชาย
มนตรี
พละมา
มะลิมาตย์
ช้างบุญไทย
ยางนอก
จันทร์คง
ก้อนกั้น
ทับธานี
จันคำจร
แสนบุตร
กุนนะโฮง
สุทธิประภา
หงษ์โสภา
ประเมศรี
ชัยมงคล
บุตรศรี
สุดดี
เฉลิมสุข
จันทร์พวง
ธราวุธ
เทศกำจร
ศรียงยศ
นพเสาร์
ไปพบ
ปรือปรัก
นุศาสตร์เลิศ
น้อยวิบล
โคตรภักดี
สุทร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดเหล่าใหญ่
วัดโคกข่า
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดเหล่าล้อ
วัดหนองแวงควง
วัดหนองแวงควง

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธวัชชัย

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๖

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๗ เด็กชายปญญาวัฒน์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๕

เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายอันดามัน
เด็กชายอุดมพร
เด็กหญิงกวินตา
เด็กชายธนพล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๖ เด็กหญิงกัญญารินทร์

เด็กชายฉัตรมงคล
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๘ เด็กชายธีรภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๗

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๕๙ เด็กหญิงรัชดาภรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๐ เด็กชายวรากร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๖

เด็กชายศิรายุ
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กหญิงอภิปรียา
เด็กหญิงปุณยานุช
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายก้องภพ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

เด็กหญิงจิราพร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กชายชโนทัย
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๖๘

นามสกุล
นามยศ
วารีรัตน์
น้อยวิบล
อนุนิวัฒน์
ไชยมาตร์
ไลยการ
อุปจันทร์
ประจญหาญ
ไวจำปา
ไชยศาสตร์
ศรีปดถา
กลิ่นสำอางค์
เครือคุณ
ยุสิ
นุศลศาลา
ทุมวารีย์
บุตรพรม
สังฆมณี
พานอนันต์
ปากวิเศษ
ตะวัน
ศรีสวัสดิ์
พรมศรี
อรัญมิตร
อุทกโยธะ
ศรีระกิจ
อรัญมิตร
เพียรสุข
นวนสี
ยุทธไกร
ฉลวยงาม
บุตรแสน
วงษาเวียง
จันทร์สุข
พลขันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทรายทองวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทรายทองวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแหนหนองไร่
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแหนหนองไร่
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแวงควง
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๐ เด็กชายธนวรรศ
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๖

เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายยศกรณ์
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กชายศตคุณ
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุพนิดา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเตวิทย์
เด็กชายธนากร
เด็กชายนพดล

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๗ เด็กหญิงนริศราภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๖

เด็กชายนวพล
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงกัญจนพร

รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๘
รอ ๔๖๑๖๓/๐๙๙๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๓

เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายพชรพล
เด็กชายศักดินันท์
เด็กชายอนุวัฒน์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์

นามสกุล
ศรีพนา
ขำสุทัศน์
วาสพนม
ศรีลาชนพฤกษ์
มีชัยยา
พิมพ์มูล
มุ่งร่มกลาง
ศิริกังวาล
ผลถวิล
พันธ์ชา
อะทาโส
พันธ์หนองหว้า
สุวรรณปลิก
เวโน
บุญสงเคราะห์
อุตรา
ศรีบัวลา
ทองมี
เกตุอู่ทอง
จำนงค์ภักดี
โสดาวิชิต
หลงเชิง
พละศักดิ์
มาตราช
อภัยโส
วิไลลักษณ์
แสนทิพย์
แสวง
ผดุงรัตน์
เก่งแก้ว
ผุยปุโรย
สว่างกมล
โพธิสว่าง
ชุมแสง
จันจำเรือน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
วัดดอนนำคำ
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๕ เด็กหญิงจิราพัชร แสวงจันทร์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงญาณสรณ์ ยิ่งประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงฑิติกานต์ แก้วชุม

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงณิฌา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กชายปรีชา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กหญิงปาริตา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๗

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายชลวิทย์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กชายเดชนรินทร์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๐ เด็กชายนราวิชญ์

เด็กชายพิชญะ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๒ เด็กหญิงยุพารัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๓ เด็กหญิงศศินา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กหญิงสุดารัตน์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๑

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๘

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายนันทวัชร์
เด็กหญิงบุษบา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายประกฤษฎิ์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายประธารเทพ

ศรีไชย
ศรีประสาร
จำปางาม
บัวลอย
แก้วขาว
เพ็งพิทักษ์
จำปาเหลือง
ทันที
เปยเขียว
ชามะกรม
ใสกระจ่าง
สอนศรี
หอมเกษร
ทองเพียง
มืดทัพไทย
เรียงสูญ
อาจหาญ
ม่วงอ่อน
อุดมพันธ์
ราชเสนา
พัดโท
โพธิ์แสง
สุดพังยาง
เวียงฆ้อง
เวียงฆ้อง
จำปาคำ
เสน่ห์วงศ์
สมสมัย
ผลาผล
ศรีรัตนพันธ์
ภูวงศ์
ชาญสนาม

๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี

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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๐ เด็กชายภาคภูมิ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๔

เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงวนิตา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอณิรุจน์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงคฑาพร
เด็กชายคุณธรรม
เด็กหญิงชนัฐปภา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธินิดา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงเนตรฤทัย
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพีรทัต
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงศรินทิพย์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๕ เด็กชายเศกสิทธิภูมิ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนรรฆ
เด็กชายอัศนี
เด็กหญิงกันตยา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงจริยาลัย
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงรวิสรา

นามสกุล
ศิริศาสตร์
จันทร์ธรรม
จำปาเหล็ก
ขาวสระคู
ดีพลงาม
รักษา
ขานหัวโทน
ชมแก้ว
สิงห์ทร
ดำพลงาม
วันจันทร์
แดงสาย
คะณาวรรณ
อินมณี
ถุนาพรรณ
เอี่ยมเหนือ
จ่อยลา
ศรีอ่อน
สังฆมณี
ทุมจาน
โพธิ์ลังกา
เนื้อขาว
วันจันทร์
จันทร์อ่อน
แก้วสมบัติ
วีระพันธ์
ศรีทัพไทย
พลทองเติม
ศรีเวียง
สุทธิสน
สัตย์ชำ
ดีกระจ่าง
กันภูมิ
ลาสระคู
สอนวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาง
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายศักดิภัทร
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กชายสุทธิศักดิ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิษฐา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายไอวรินทร์
เด็กชายระพีพัฒน์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๓

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๔ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๕ เด็กหญิงจริยาภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงตรีทิพย์
เด็กชายศุภวิชย์
เด็กชายอัครพล
เด็กชายวรากรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงอรรนพา
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงธัญทิพ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายธันวา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๐๙๙ เด็กหญิงกัญญาณัตย์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๐ เด็กหญิงนันทิพร
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๕

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงพิไลพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายพูลภัทร

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๖ เด็กหญิงอุบลวรรณ

เด็กชายชีรไนย
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กชายธีรเทพ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงกัลยา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๐๗

นามสกุล
ขวานำคำ
ศรีภุมมา
แสงสว่าง
งอมสระคู
ดงบัง
ละชั่ว
พราวศรี
ชุมพร
ชินคำ
ศรีราภา
อุดมศรี
ปองศรี
ศักดิวงษ์
ปานเพชร
พลสุวรรณ์
จันทพงษ์
ทิวาพัฒน์
ทิวาพัฒน์
นักฟอน
อาทิตย์ต้ัง
พุทธะสาน
ทิวาพัฒน์
กรมสิงห์
โพธิ์ศรี
เวินสันเทียะ
ราญมีชัย
สาตรเมืองไพร
ศิริโท
วงษ์รัตน์
แก้วแจ้ง
โพธิจักร
ชื่นอารมณ์
ไชยชารี
ศิริโท
นามบุญลือ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายปญญาทร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายอินทรรัตน์
เด็กชายว้นชนะ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิริมงคล
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายณัฐกิต
เด็กหญิงกฤตมุข
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงธวัลกร
เด็กหญิงญาณิสา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๕

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กหญิงละอองดาว
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๑

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายวรากรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กชายพิเชพิเฐพงศ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กชายธนยศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอภิชาต
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงพีระชา
เด็กหญิงศิริยากร
เด็กหญิงจาร์พัฒน์
เด็กชายณัฐวิทย์
เด็กชายสุภทิน
เด็กชายนิติศาสตร์

นามสกุล
เกตุศิริ
ไชยถา
สุนทรวัฒ์
มูลนัตน์
รัตนพะ
อุดมกัน
จินดา
พรมโกฏ
พูนกลาง
ขันแข็ง
หมื่นสุข
โกมาลย์
คิดเข่ม
โสทะมาต
สุขเจริญ
เนียงโพธิ์
วิเศษหวาน
สิงหาไชย
เอกวุธ
มังคะละ
ประเทือง
ขันสมพาน
โพธิ์ศร์
จันทวงศ์
ขันแข็ง
สมแก้ว
ระหา
ประชุมครี
วรรณพฤกษ์
สัจยะวงศ์
โพธิเตี้ย
ไชยธงรัตน์
อ้วนทอง
ขวาวกุดแข้
บุราณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเที่ยงนาเรียง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเที่ยงนาเรียง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเที่ยงนาเรียง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันขาง

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันขาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันขาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพันขาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายพงศธรร
เด็กชายธนพล
เด็กชายภูภวัช
เด็กหญิงชนิตรา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงณัฐชนันท์
เด็กหญิงกนกรดา
เด็กชายณัฐฐาพล
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายชัยอนันต์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนีรชา
เด็กชายเนติ
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายศตวีร์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๒

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงกมลลักษณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กหญิงกรรชนก
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงพรทิภา
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายอัษฎา
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงดาริน
เด็กหญิงพิรมย์
เด็กหญิงสวาตรี
เด็กหญิงนครินทร์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงนัททิดา

นามสกุล
แสงมือง
สุธรรมฦทธิ์
จันโทภาส
สุจริต
สุดเฉลียว
พละมาตย์
เครือวงศ์
ทรัพย์สำราญ
เพชรมณี
ทาปลัด
นาทมพล
ปดพลงาม
โพธิสาร
จันทนาม
ไกรยนุช
ยะหา
ไผ่โสภา
ขำศรีพงษ์
ไพรจันดา
วิเลปะนะ
หมุนวงค์
หวายเครือ
หินบุดดี
อาษาคำ
สาโยธา
ไผ่โสภา
ไกรยนุช
พิมพ์บูลย์
วิกล
หอมพนา
รัตนะวัน
เสานอก
ครองยุติ
ชะผุย
สุมาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคำนำจั้นใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคู

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคู

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีเสียด
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีเสียด
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีเสียด

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีเสียด
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเตย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิ์รังษี
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกานต์ธวดี
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอิศรารัตน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๘๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๘

รอ ๔๖๑๖๓/๑๑๙๙ เด็กหญิงกิง่ จุฑามาศ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๐ เด็กชายจิรภัทร
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๐๙
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายชุติเทพ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนันทิวัฒน์
เด็กชายบุณยวัฒน์
เด็กชายปภพ
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสุรนนท์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอนัญญา

นามสกุล
ศิริสุวรรณ
บุตรภักดี
เศษสุวรรณ์
สมมาส
มณีกัณ
แก้วศรีโท
หนูแปน
เทศราช
สีลาวุธ
พิมพ์บูลย์
ไชยดำ
ไสยศาสตร์
จันทะขิน
ทรงคาศรี
ช่างทำ
สกิจขวา
ดวงแก้ว
เจนด่านกลาง
ฤทธิ์นอก
วงค์อามาตย์
ศรีพลัง
เถรพันธ์
สุดจันดี
หันตุลา
บุตรคาร
บุญศรี
พิลาชัย
ก้างออนตา
สมหนองบัว
ราชบัวผัน
อนุจักรวาล
บุญกลอย
ศิริเมืองราช
โอนทอง
วิเศษวงษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเตย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกเตย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงอันธิกา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงปุณฑลิกา
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายเมทารัช
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงกิตญาดา
เด็กหญิงกวิตรา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๑๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๖

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๗ เด็กหญิงลัดดาภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๔

เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงพรนิกา
เด็กหญิงเมยาวี
เด็กหญิงเพ็ญสิริ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงกานต์ศุภา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๕ เด็กชายเจษฎากรณ์

เด็กชายภัทรพล
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๗ เด็กชายธนกฤต
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กหญิงอรวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๙ เด็กชายพงศกร
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๔๖

นามสกุล
สองศรี
วิเศษวงษา
บูชาพันธ์
ปญญาวีราภรณ์
มหัสกุล
สร้อยเสนา
มีแวว
ราชบัวผัน
บัวมาก
สุขมะณี
หินอ่อน
คมขำ
สอนลิลา
บุตรคาร
วิลุนดก
รินทรทา
หลักด่าน
สมสิน
ภิญญชาติ
นัชฎา
มูลอำคา
สมบูรณ์พันธ์
ไชยฤทธิ์
สามาลา
สาระภักดี
กะตะสีลา
อาจวาที
ฤทธิสาร
วันพังเทียม
เอี่ยมละออ
ลาพัง
พลสุข
ลาดคำ
คำศรี
ศรีแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) วัดสุวรรณาราม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายมนตรี
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงชนัชธา
เด็กหญิงชบาแก้ว
เด็กหญิงวิราภรณ์
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจริยา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายณัฐวุฒิ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กชายพงศธร
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๑

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายศิริมงคลชัย
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๘

เด็กชายสุริยะ
เด็กชายเสถียรพงษ์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวันวิษา
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงนริศรา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงเบญจภรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กหญิงพิมพิดา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิมาพร
เด็กหญิงสุวิดา

นามสกุล
แก้วจุลศรี
อินทะชัย
อยู่เย็น
เนตาโสภา
สุทธิจันทร์
แก้วกงพาน
ศิริราญ
พุดห้อย
แสงนิล
ไชยฮะนิจ
แน่นอุดร
โลหะกุล
เพชรโสภา
ภูศรี
สินบุญ
โพธิ์สอน
โพธิ์ศรี
ทูลบุตดา
โหมดนอก
แน่นอุดร
คำหอม
ปาละจูม
ผดุงกิจ
อินต๊ะนา
แน่นอุดร
สมจิต
เทิงจันทึก
ไตรรัตน์
กาบค้างพลู
ก้อนคำ
กระแสร์กูลรัตน์
แน่นอุดร
จันทะแจ่ม
แน่นอุดร
ต้นชาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนำ(ประชาศิษย์วิทยา)

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา

สังกัดวัด

วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
วัดกลางขี้เหล็ก
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

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนัดชดา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๖ เด็กชายศุภะ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๗ เด็กชายณัฐสิทธิ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๘ เด็กหญิงทิฆัมพร
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๕

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๘๙ เด็กหญิงพิทยาภรณ์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๘

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกันตนา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายเดชา
เด็กหญิงตุลยตา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายพอเพียง
เด็กชายรัตนกร
เด็กหญิงรุ้งนภา

รอ ๔๖๑๖๓/๑๒๙๙ เด็กชายสักหะรินทร์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๐ เด็กชายสันติ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๐๙
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงสุปรียา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงกีรติกา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศุทธินี
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายขวัญ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กชายทนะโชค
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงวรัตสญา
เด็กชายวิวัตร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงชวนันต์
เด็กชายธนาพล
เด็กหญิงพุทธิตา

นามสกุล
ปานพิมพ์
เอกสินธุ์
แน่นอุดร
ขจรจิตร
ฉันวิจิตร
ทานอก
แน่นอุดร
พลธิแสง
ไกรยะวงษ์
อาจอำนวย
เที่ยงดี
ถัดทะพงษ์
แน่นอุดร
แน่นอุดร
เวียงอินทร์
ศรีธาตุ
แน่นอุดร
ศีรสนาย
บุญกุศล
ทองเขียว
มติยาภักดิ์
แสงสุรินทร์
ผูกไมตรี
ถัวทอง
นนทสิงห์
ไกรสูนย์
ทองหมื่น
เมืองกุดเรือ
รังษีคาร
อ้อมชมภู
อะลุนขันธ์
คำระปด
ดอนจิ้งหรีด
ปนตา
พลสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามวิทยา
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไก่ปา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไก่ปา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไก่ปา

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไก่ปา
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๔๐
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ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๐ เด็กหญิงมนัญชญา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๒๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๑

เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กหญิงถนอมณัฐ
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กหญิงศรีชมภู
เด็กชายศิลา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอรอนงค์

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๓๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๒

เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงบุษกร

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กชายเมธี
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๕ เด็กหญิงวรรณิษา
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายสงกรานต์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กชายสันติราช
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๔

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงฉัตรนราภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๔๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายอรัญชัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายสิงหา

นามสกุล
แสงจันดา
สุทธิประภา
พิมพิลา
มาตวันนา
คำสิงชัย
พรมงาม
โพธิ์ไพร
ท้าวบุตร
ทิพเหลือง
แวงวรรณ
มะโนธรรม
เมาหวล
มีหนองใหญ่
ปกษาไพร
มะโนธรรม
พลเยี่ยม
กล้านา
หนูนิล
พันนานนท์
แสงจันดา
ภูมิภาค
พลคุย
ประฮง
ไชยรักษ์
แซ่เตีย
ทานะเวช
สมสา
ภูมิภาค
จันทร์เรือง
โคตฮุย
ไชยเกตุ
กุดรัง
อังคะนิด
จำปาชื่น
วิปราญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเปด

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนลิ้นฟาวิทยาคาร
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนลิ้นฟาวิทยาคาร
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนลิ้นฟาวิทยาคาร

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนลิ้นฟาวิทยาคาร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนลิ้นฟาวิทยาคาร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาดวน
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาดวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดอุทกวราราม
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี
วัดถาวรรังศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๔๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายปุณณากร
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงรัตนภรณ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงสิริธร

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๕๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๔
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๕
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๖
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๖๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๑
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๒
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๓
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๔

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๗
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๘
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๙

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๘๐
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๘๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ไกยสินธ์
วานเก่าน้อย
ทาชา
ราชรี
งามเงิน
วิกล
แถวพินิจ
เด่นเสมอวงษ์
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ สมทฤธิ์
เด็กหญิงศดานันท์ ทีนำคำ
เด็กหญิงสุพรรษา เกตุตากแดด
เด็กหญิงสิริภัทร โครวัตร
เด็กชายก้องเกียรติ คำกอง
เด็กชายก้องภพ คำกอง
เด็กชายกิตติโชติ พลสิทธิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กหญิงมณทิรา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่

รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กหญิงรัตภาภรณ์
รอ ๔๖๑๖๓/๑๓๗๖

นามสกุล

เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงชัญญานุช

ดวงศรี
โสภาพล
สรรพคุณ
สุวรรณเวียง
วิชาพูล
หาญภิรมย์
มุดติลำ
สวนรวย
นนทะภา
กรวดนอก
เพียแก้ว
สุวรรณเวียง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคางฮุง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคางฮุง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคางฮุง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคางฮุง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคางฮุง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดปุรา
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม
วัดบิบผลิวนาราม

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
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