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๐๘๕ - ๑๐๐๐๑ เด็กชายสิทธิพร ถือสันเทียะ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๒ เด็กชายพิชิตชัย สมเดช วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สาโดด วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๔ เด็กหญิงกัลยกร ศรีบัวลา วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๕ เด็กชายชินพงศ์ ศรีนนท์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๖ เด็กชายถิรวัฒน์ รินลา วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๗ เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวะไกร วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๘ เด็กชายนนทกร ดอนคำใฮ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๐๙ เด็กชายนวพล โอวาทสาร วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๐ เด็กชายประภาชิน ทรัพย์สงวน วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๑ เด็กหญิงปวรรัตน์ เชียงใหม่ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๒ เด็กชายพีระพงษ์ ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๓ เด็กชายพุฒิพงศ์ สรรพวุธ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๔ เด็กชายรังสิมันต์ อ่อนโพธา วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๕ เด็กหญิงรัชรินทร์ บุญสงเคราะห์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๖ เด็กชายศราวุฒิ บุญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๗ เด็กชายอภิรักษ์ อะทาโส วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๘ เด็กหญิงอรนภา จันทรเสนา วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๑๙ เด็กชายกิตติภูมิ ปมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๐ เด็กชายชวัลวิทย์ แก้วงาม วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๑ เด็กชายนพดล สายุทธ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๒ เด็กชายพงศกร อ้วนคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๓ เด็กชายอธิวัฒน์ ปาโท วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๔ เด็กหญิงณัชชา จันมะณีย์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๕ เด็กหญิงทิพธัญญา ปจจัยคา วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๖ เด็กหญิงนันธิชา สาโดด วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๗ เด็กชายพิชิตชัย สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๘ เด็กชายศุภชัย สุดชารี วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๒๙ เด็กชายปภาวิชญ์ สรรพคูณ วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๐ เด็กชายชิษณุพงศ์ พัดริม วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๑ เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภาสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๒ เด็กชายทรงพล เจือมา วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๓ เด็กชายธนพัต พิมพ์หนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๔ เด็กชายพงษกร ลาวัณย์ วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๐๓๕ เด็กหญิงพนิตา ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๖ เด็กหญิงศุภลักษณ์ โสตะวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๗ เด็กชายสุเมธ นามตาแสง วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๘ เด็กหญิงสุรีย์วรรณ จันทร์คูเมือง วัดกลาง โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วงวิทยา ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๓๙ นางสาวปรารถนา ศรีสันต์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๑

๐๘๕ - ๑๐๐๔๐ เด็กชายชนะสิทธิ

์

ยมหา วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๑๐๐๔๑ เด็กชายชัยธวัช เศรษวงค์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๒ เด็กชายชัยมงคล เนตรวงค์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๓ เด็กชายธนกร ขาวผ่อง วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๔ เด็กชายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๕ เด็กหญิงกมลรัตน์ ปนสม วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๖ เด็กหญิงชนัญชิดา ว่ากลาง วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๗ เด็กหญิงณัฎฐิดา พลสิม วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๔๙ เด็กชายศักดา ภูมิวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๐ เด็กชายศุภรัช ยีสุ่นหอม

่

วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๑ เด็กหญิงกัญญ์วรา นานวล วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๒ เด็กชายกิตติกวิน ประจวบสุข วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๓ เด็กชายจารุพัฒน์ ปดตานัง วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๔ เด็กหญิงมนรดา สุจริตภักดี วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๕ เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลจำลอง วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๖ เด็กหญิงวรกานต์ จำปาจวบ วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๗ เด็กชายวรรณภูมิ คารทอง วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๘ เด็กชายวัชรพล เพ็งพิทักษ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๕๙ เด็กชายวีระภาพ ทันที วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๐ เด็กชายกฤษฎา โสภา วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๑ เด็กหญิงณัฐวรา เยาะเย้ย วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๒ เด็กชายกรวิทย์ กัญญาคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๓ เด็กชายกันตพิชญ์ เพิมทอง

่

วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๔ เด็กชายจักรพงศ์ ศิริกาล วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๕ เด็กชายณัฐชนน นนทะเวช วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๖ เด็กชายธนโชติ นวนกลาง วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๗ เด็กชายธีรวัชร์ นันเสนา วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๘ เด็กหญิงบุญยรัตน์ สิมเมือง วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๖๙ เด็กหญิงปยะดา ทุมนอก วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๐ เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุทธิธรรม วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๑ เด็กหญิงอภิชญา บุญขันธ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๒ เด็กชายอลงกรณ์ เอียวถาวร

้

วัดกลาง โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๓ เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีเวียงสม วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๔ เด็กชายจิตติพัฒน์ กองพล วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๑๐๐๗๕ เด็กชายนันทภัทร ดานำคำ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๖ เด็กชายผดุงเกียรติ โพธินำเทียง

์ ่

วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๗ เด็กหญิงอริสา ทองนรินทร์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๘ เด็กหญิงกัญญพัชร ดีสีทา วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๗๙ เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ สุดชารี วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

๐๘๕ - ๑๐๐๘๐ เด็กชายกันตพิชญ์ ผุยหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๒  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๐๘๑ เด็กชายชญานันต์ พัลทา วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๒ เด็กชายณฐวัฒน์ สิงห์โพนงาม วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๓ เด็กชายณัฐนันท์ สุมาลี วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๔ เด็กชายณัฐพล สกิดขวา วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๕ เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๖ เด็กชายทัพพ์เทพ ผุยหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๗ เด็กชายธนพงศ์ นาควงษ์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๘ เด็กหญิงธีรกานต์ ธรรมขันธ์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๘๙ เด็กหญิงนัดชา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๐ เด็กหญิงนันทิชา มุขสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๑ เด็กหญิงนันทิดา หันนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๒ เด็กหญิงนิดา ศรีขุมเหล็ก วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๓ เด็กหญิงปริยาภัทร เทียมไธสงค์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๔ เด็กหญิงปาณิดา ไชยทะเศรษฐ์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๕ เด็กหญิงปานรพี มณีโรจน์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๖ เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ ซีอสัตย์

่

วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๗ เด็กหญิงพิชญาภา ดานำคำ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๘ เด็กหญิงรวิสรา เติมใจ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๐๙๙ เด็กหญิงวรกานต์ ยินทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๐ เด็กชายศิวกร ดีละอ่อน วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๑ เด็กชายสิทธิพล ทักสูงเนิน วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๒ เด็กชายสิรดนัย ทีนำคำ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๓ เด็กชายอนุชิต รุ่งเรือง วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๔ เด็กหญิงเอมมิกา ระมงคล วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๕ เด็กชายนิธิกร พินไธสง วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๖ เด็กชายพรพิพัฒน์ จันทะโคตร วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๗ เด็กหญิงกนกพร ปะโพทัง วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๘ เด็กหญิงกิตญาดา ศิริวัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๐๙ เด็กหญิงจิตติมา วงค์จำปา วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๐ เด็กหญิงจิตอารีย์ ภูนำเต้า วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๑ เด็กหญิงณัฐพร ผักผือ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๒ เด็กชายณัฐพล สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๓ เด็กชายเตชิต สมสมัย วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๔ เด็กหญิงธนวรรณ พัดโท วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๑๑๕ เด็กชายนฤเบศ แก้วเมืองกลาง วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๖ เด็กหญิงเบญญาภา ถุงนำคำ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๗ เด็กชายพีรวิชญ์ ภุงาม วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๘ เด็กชายรัตนชัย ถุงนำคำ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๑๙ เด็กหญิงลักษิกา ลีหนองบัว วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

๐๘๕ - ๑๐๑๒๐ เด็กชายวัชรพงศ์ ไชยยางค์ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๓  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๑๒๑ เด็กชายอานนท์ ผลจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๒ เด็กหญิงอาพาพร สุจริต วัดกลาง โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๓ เด็กชายภัทร ภูวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๔ เด็กชายราเมศวร์ สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๕ เด็กหญิงกรณ์รวี บุญกอง วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๖ เด็กหญิงกานติมา ธรรมวิราช วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๗ เด็กชายกีรติ เทียงจิต

่

วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๘ เด็กชายคุณานนท์ ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๒๙ เด็กหญิงฉายสุดา สังวิบุตร วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๐ เด็กชายณัฐภูมิ คำหมอน วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๑ เด็กหญิงนิลาวรรณ ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมพันห่าว วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๓ เด็กชายปรัชญา ทองรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๔ เด็กหญิงปาลิดา โยสอาด วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๕ เด็กหญิงปยดา แก้วคำไสย์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๖ เด็กชายภัทรกร กระวานธง วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๗ เด็กชายภัทรดนัย ศิริศาสตร์ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๘ เด็กหญิงลภัสรดา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๓๙ เด็กชายศุกลวัฒน์ พัดโท วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๐ เด็กชายสิทธิพร เหง้าสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๑ เด็กชายสุทธิกร บัวกด วัดกลาง โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๒ เด็กหญิงภัทรวดี พุดสาย วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๓ เด็กหญิงกชวรรณ สาสุนันท์ วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๔ เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุดกันหา วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๕ เด็กหญิงณัชชา ตุ่นต้น วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๖ เด็กชายธนพัฒน์ สิงหกุล วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๗ เด็กชายธีรวุฒิ ภูกระทาน วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๘ เด็กชายระพีภัทร ประโยชริต วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๔๙ เด็กชายสิรวิชญ์ สุวิมลญาณ วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๐ เด็กชายอนุชา ผลาผล วัดกลาง
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึง(สุขนาคธรรม)

้

๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๑ เด็กหญิงเกณิกา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๒ เด็กหญิงรุจิกาญ รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๓ เด็กหญิงวงษ์หทัย ตระการจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๔ เด็กชายวีรภัทร แก้วพินิจ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๑๕๕ เด็กชายสตางค์ หมืนมา

่

วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๖ เด็กชายสมรัก รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๗ เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิชัย วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๘ เด็กหญิงกนกวรรณ กันนัง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๕๙ เด็กชายกฤษฎา จำปาจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

๐๘๕ - ๑๐๑๖๐ เด็กชายกันตภณ ผดุงรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๔  หน้าที ๒      

้ ่ ่

http://www.tcpdf.org


ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๑๖๑ เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเนตร วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๒ เด็กชายจตุพร พรมเสนา วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๓ เด็กหญิงจิราภา รักไทย วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๔ เด็กชายฉัตรมงคล ก้องเสียง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๕ เด็กหญิงชลธิชา วิชัย วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๖ เด็กชายณัฐพล สำเนียง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๗ เด็กชายธนวิชญ์ อบมาลี วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๘ เด็กชายธนากร สอนคุณ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๖๙ เด็กชายธนาวัฒน์ พิศวง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๐ เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีกุล วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๑ เด็กชายปยะ กันนัง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๒ เด็กหญิงภัณฑิรา สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๓ เด็กหญิงเมธิตา ฤทธาพรม วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๔ เด็กหญิงรสริน รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๕ เด็กหญิงลลิตา ผาพิมพ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๖ เด็กชายวีระวัฒน์ โคชา วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๗ เด็กหญิงสุภาวดี ผาพิมพ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๘ เด็กหญิงไอริณ บุตรสม วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๗๙ เด็กชายก้องนรินทร์ สอนภักดี วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๐ เด็กหญิงขวัญฤดี ไทยภักดี วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๑ เด็กชายจักรพันธ์ ผดุงรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๒ เด็กชายจิระวัฒน์ อาริยะ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๓ เด็กหญิงณัฐวิภา สินอินแก้ว วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๔ เด็กชายธนกร ทองหลอด วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๕ เด็กชายธเนศ พรมมาเขียว วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๖ เด็กหญิงเนตรดาว วิชัย วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๗ เด็กชายพงศกร สุดพังยาง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๘ เด็กหญิงภัทราพร หลงเชิง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๘๙ เด็กหญิงมณฑิตา พัฒโท วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๐ เด็กชายยงชัย สุดพังยาง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๑ เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ธิโนชัย วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๒ เด็กชายวงศธร สานไซ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๓ เด็กหญิงวิชญาพร น้อยสงวน วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๔ เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๑๙๕ เด็กชายศราวุฒิ อะทาโส วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๖ เด็กหญิงสิริยากร พลทะกลาง วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๗ เด็กหญิงสุชาดา สุต๊ะ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๘ เด็กชายอดิเทพ พัฒโท วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๑๙๙ เด็กชายอมรินทร์ ปาโท วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

๐๘๕ - ๑๐๒๐๐ เด็กชายอรรคพันธ์ อรัญเวศ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๕  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๒๐๑ เด็กหญิงอรวรรณ พันมูล วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๒ เด็กหญิงอัญรินทร์ ศรีนิล วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๓ เด็กหญิงกนกวรรณ บัวทอง วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๔ เด็กหญิงกรยา เถระวัน วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๕ เด็กชายกิตตินันท์ เสาแก้ว วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๖ เด็กชายธีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๗ เด็กชายสุรยุทธ ยางคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๘ เด็กชายสุวิจักขณ์ กัญญาคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๐๙ เด็กหญิงกัณฐมณี เปดโคกแปะ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๐ เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะสี วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๑ เด็กชายชาญชัย โลเกตุ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๒ เด็กหญิงญาดาวดี เพ็งนำคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๓ เด็กหญิงณิชาอร พุดมี วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๔ เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุขสอน วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๕ เด็กหญิงสุณิสา วงค์ตาผา วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๖ เด็กชายอนาวิล ตากแดดหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๗ เด็กหญิงกลัดเพชร บริบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์อุคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๑๙ เด็กชายชนารัญท์ เสนกระจาย วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๐ เด็กชายชาติชาย นานคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๑ เด็กหญิงโชติกา เพ็งนำคำ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๒ เด็กหญิงปริญญกุล วิจิตขะจี วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๓ เด็กหญิงฟาติมา ลาวงค์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๔ เด็กชายยุทธการ เจริญทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๕ เด็กหญิงลลิตา โชติสว่าง วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๖ เด็กหญิงศศิกานต์ ทัดแก้ว วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๗ เด็กหญิงสุธาทิพย์ โสภา วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๘ เด็กชายอภิเชษฐ บัวทอง วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๒๙ เด็กหญิงอรฤทัย วิจิตรขจี วัดกลาง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๐ เด็กหญิงกันยะกร หลาบสีดา วัดกลาง โรงเรียนบ้านดอนยาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๑ เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมสอาด วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๒ เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูมิเรศสุนทร วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๓ เด็กหญิงทิวานนท์ สนโมลา วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๔ เด็กหญิงแพรวา เพียโคตร วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๖  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๒๓๕ เด็กชายกิจธวัช สิมมา วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๖ เด็กชายปติพงษ์ ลุนคำ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๗ เด็กชายพงศกร พรรณสน วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๘ เด็กชายพินิต ศักดิสกุลไพสิฐ

์

วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๓๙ เด็กชายภูชรินทร์ นากร วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

๐๘๕ - ๑๐๒๔๐ เด็กหญิงสุนิสา บุญล้อม วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๖  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๒๔๑ เด็กหญิงกมลทิพย์ อบอุ่น วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๒ เด็กหญิงกฤตยา สีมนตรี วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๓ เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิมานสายชล วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๔ เด็กชายจิรายุส ทิพมนต์ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๕ เด็กชายชัยวัฒน์ แสนกล้า วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๖ เด็กชายณัฐพนธ์ สดใสวนาลัย วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๗ เด็กชายธนากร พวงเงิน วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๘ เด็กหญิงเนตรดาว ผาสระคู วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๔๙ เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ทอง วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๐ สามเณรปภาวิชญ์ ละออ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๑ เด็กชายพิชญะ สายชลวิมาน วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๒ เด็กชายพีรพัฒน์ พิสสมัย วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๓ เด็กหญิงเยาวรัตน์ ขยันกิจมงคล วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๔ เด็กหญิงรุ่งอรุณ เฮากระโทก วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๕ เด็กหญิงวธิดาภร ธูปนำคำ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๖ เด็กหญิงวรัญญา ธูปนำคำ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๗ เด็กชายวุฒิชัย วิมานสายชล วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๘ เด็กชายสุรศักดิ

์

วิชัย วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๕๙ เด็กชายอดิศักดิ

์

พวงจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๐ เด็กชายชยพล นามจันทร์ วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๑ เด็กหญิงธัญสินี จันทะภูมิ วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๒ เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์ ศรีใส วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๓ เด็กหญิงณัฐกมล ชัยชุมภู วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๔ เด็กหญิงพรชนก โพธิสองชัน

์ ้

วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๕ เด็กชายพิสิฐ แก้วทอง วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๖ เด็กชายพุทธินันท์ พรหมประเสริฐ วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๗ เด็กชายจิรวัศ บัวจันทร์ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๘ เด็กหญิงชุตินันท์ พาลจรัส วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๖๙ เด็กหญิงนรีกานต์ แตงฉำ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๐ เด็กชายไผหลิว แผนใหญ่ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๑ เด็กชายมงคล ประมังคะตา วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๒ เด็กชายศราวุฒิ มีสองชัน

้

วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๓ เด็กหญิงอนิศรา ทวีโชติ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๔ เด็กชายกฤษดาทร ศรีสัจจา วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๑๐๒๗๕ เด็กชายธนกฤต โพธิคลัง

์

วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๖ เด็กชายพีรพงษ์ ขันอาสา วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๗ เด็กชายภควัต สุขสำราญ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๘ เด็กชายศุภกานต์ หินซุย วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๗๙ เด็กหญิงชารีรัตน์ ทัตสอย วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๘๐ เด็กหญิงวรรณพร สัตย์ซำ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

๐๘๕ - ๑๐๒๘๑ เด็กหญิงวิมลรัตน์ คำสอง วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา)  ห้องสอบที ๗  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๐๐๑ เด็กชายกิตตติพงษ์ พูนทรัพย์เสนา วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๒ เด็กชายพัฒนเดช บุญถม วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๓ นายรัชธิพงค์ แสนสำโรง วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๔ เด็กชายวัฒนา หนูหลา วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๕ เด็กชายสิทธิชัย ชัยวาช วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๖ เด็กชายกร ธรศรี วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๗ เด็กชายกฤษฎา อองมา วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๘ เด็กชายมงคล นกน้อย วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๐๙ เด็กชายอานนท์ ทองมาก วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๐ เด็กหญิงธนาพร นันทะวงค์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านงูเหลือม ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๑ เด็กชายปรติ อังคะ วัดกลาง โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๒ เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หลงเชิง วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๓ เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๔ เด็กชายชนะชัย ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๕ เด็กชายนพรัตน์ เฟองกรณ์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๖ เด็กหญิงปนัดดา แสงวันชืน

่

วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๗ เด็กชายพัชรพล วงค์เสนา วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๘ เด็กหญิงพิมญาดา สาธร วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๑๙ เด็กชายวีรศักดิ

์

ถุงนำคำ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๐ เด็กชายธงชัย ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๑ เด็กชายบริรักษ์ บัวสูง วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๒ เด็กชายพีรวิชย์ แก้วคำไสย์ วัดกลาง โรงเรียนนำคำใหญ่วิทยา ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิสูงเร วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๔ เด็กชายชิษณุพงศ์ ห่อทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๕ เด็กหญิงโชติกา หลวงแก้ว วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๖ เด็กชายวีรยุทธ ทองมี วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๗ เด็กชายภาสกร สุนทรบุญ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๘ เด็กหญิงวันวิสา พัฒโท วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๒๙ เด็กชายวายุ ขุนาพรม วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๐ เด็กชายสุรบดินทร์ สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๑ เด็กหญิงกตเวทิตา เกษร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๒ เด็กหญิงกติกา เชือทอง

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๓ เด็กหญิงกนกพร แก้ววัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๔ นายกนกพล โชติมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๐๓๕ เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๖ เด็กหญิงกนกวรรณ สีหาคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๗ เด็กหญิงกรกมล กุมภาวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๘ เด็กชายกฤตมุข เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๓๙ เด็กชายกฤตเมธ ขุณิกากรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

๐๘๕ - ๒๐๐๔๐ เด็กชายกฤษฎิ

์

ศรีโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๐๔๑ เด็กชายก่อเกียรติ จรรยาศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๒ เด็กชายก้องภพ ศิลาเณร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๔ เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๕ เด็กชายกันตพัฒน์ นาคเสนีย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๖ เด็กชายกาจพล กลางนอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๗ เด็กชายกิตติชัย ปญญาไว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๘ เด็กชายกิตติทรัพย์ สุขสวรรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๔๙ เด็กชายกิตติเทพ พันธ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๐ เด็กชายกิตตินันท์ บุญอรัญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๑ นายกิตติพงษ์ อุทกังกูล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๒ เด็กชายกิตติมศักดิ

์

โสภณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๓ เด็กหญิงกิตติยา เสนภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๔ เด็กชายกิตติศักดิ

์

นามจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๕ เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปนไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๖ เด็กหญิงกุลณัฐ ไชยนต์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๗ เด็กหญิงกุลรดา อามาตรสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๘ เด็กหญิงเกวริน คาระมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๕๙ เด็กหญิงเกวลิน ดำขำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๐ เด็กหญิงเกวลิน วรรณปะเข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๑ เด็กชายโกวิท พงษ์ก่อสร้าง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๒ เด็กชายขจรเกียรติ

์

ต้นชมภู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๓ เด็กหญิงเขมจิรา พัดโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๔ เด็กชายคณิศร เศษวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๕ เด็กหญิงคีตกานท์ สีหนองบัว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๖ เด็กชายคุณานนท์ ศรีสัจจา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๗ เด็กหญิงจนิสตา ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๘ เด็กหญิงจอมขวัญ คงชืนจิต

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๖๙ เด็กชายจักรพรรดิ

์

สิมพันธุ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๐ เด็กชายจักรภัทร สุดหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๑ เด็กหญิงจันทรามาศ นามโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๒ เด็กชายจารุวิทย์ ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๓ เด็กชายจิตติพัฒน์ อุตมะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๔ เด็กหญิงจิตรัตน์ดา แสนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๐๗๕ เด็กหญิงจิรกาญจน์ นิลนัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๖ เด็กหญิงจิรนันทร์ พันสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๗ เด็กหญิงจิรภิญญา คำพิศาล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๘ เด็กหญิงจิรภิญญา พุฒมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๗๙ เด็กหญิงจิรัฐติกาล แพนภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

๐๘๕ - ๒๐๐๘๐ เด็กหญิงจิรัฐติกาล วิชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๐๘๑ เด็กชายจิรัฐติพัฒน์ ไวยพัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๒ เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ เอ็นดู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๓ เด็กชายจิรายุทธ คำนวนสินธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๔ เด็กชายจิรายุทธ ลาวัลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๕ เด็กหญิงจีรนันท์ สอนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๖ เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นกระโทก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๗ เด็กหญิงจุฬารัตน์ เสนกระจาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอียงหลง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๘๙ เด็กชายเจตนิพัทธ์ กองมาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๐ เด็กชายเจษฎา นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๑ เด็กชายเจษฎากร ยอดคำมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๒ เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

ตรีศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๓ เด็กหญิงชญาดา จุลบุรมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๔ เด็กหญิงชญานี มีพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๕ เด็กหญิงชดาภา สาสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๖ เด็กหญิงชนนิกานต์ ภูเชิดสาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๗ เด็กชายชนะชัย ไพรสินธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๘ เด็กหญิงชนัญญา สุขแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๐๙๙ เด็กหญิงชนาทิพ ทองชำนาญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๐ เด็กหญิงชบา พลดอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๑ เด็กหญิงชมพู่ พลสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๒ เด็กหญิงชลดา ชินนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๓ เด็กหญิงชลธิษา ไชยบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๔ เด็กชายชวนนท์ นาโพนงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๕ เด็กหญิงช่อผกา พาที วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๖ เด็กชายชัชพิสิฐ เวกวิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๗ เด็กหญิงชัญญานุช มีหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๘ เด็กชายชัยมงคล คำสมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๐๙ เด็กชายชัยมงคล ยังศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๐ เด็กหญิงชาญาฎา ถาวรวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๑ เด็กหญิงชิติธิดา กงพาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๒ เด็กชายชินกฤต สำโรงแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๓ เด็กชายชิษณุพงศ์ พลลำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๔ เด็กชายชุติพนธ์ นิจสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๑๑๕ เด็กหญิงชุติมณฑน์ อุ่นนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๖ เด็กหญิงญาณาภรณ์ แซ่เจ็ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๗ เด็กหญิงญาณิศา สุ่มมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๘ เด็กชายฐาปกรณ์ ทวีพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๑๙ เด็กชายฐาปกรณ์ ปตถามัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

๐๘๕ - ๒๐๑๒๐ เด็กหญิงฐิดาภา สิมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๑๒๑ เด็กหญิงฐิติธาดา มันคง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๒ เด็กหญิงฑิฆัมพร สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๓ เด็กหญิงณฐนนท์ ศรีสัจจา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๔ เด็กชายณภัทร พุฒภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๕ เด็กชายณภัทร สมทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๖ เด็กหญิงณภัสวรรณ สาคะเรศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๗ เด็กชายณัฐกรณ์ นิลจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๘ เด็กชายณัฐชนนท์ อุทัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๒๙ เด็กหญิงณัฐชา ปเถาะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๐ เด็กหญิงณัฐณิชา สีนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๑ นายณัฐธภัทร นามจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๒ เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์ศรีจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๓ เด็กชายณัฐพล จำนงค์ภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๔ เด็กชายณัฐพล พิมพ์หนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๕ เด็กชายณัฐภูมิ ลีทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๖ เด็กชายณัฐยศ สารารัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๗ เด็กหญิงณัฐลดา ขาวผ่อง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๘ เด็กชายณัฐวงศ์ ลานำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๓๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ ลานำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๐ เด็กชายณัฐวัฒน์ วิเศษวงษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๑ เด็กชายณัฐวัตร รังษีสาคร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๒ เด็กหญิงณัฐาวรญา โปยทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๓ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา สามไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๔ เด็กหญิงต้องรักษ์ เลิศพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๕ เด็กชายตันติกร ศรีเพ็ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๖ เด็กหญิงถิรพร ภูสมนึก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๗ เด็กชายทวีศักดิ

์

ชูตากแดด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๘ เด็กชายทัศน์พล จันภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๔๙ เด็กหญิงทิพวรรณ ยอดประดิษฐ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๐ เด็กชายทีฆายุ พัฒนวิบูลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๑ เด็กชายธนกร ช้อยชด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๒ เด็กชายธนพล คำสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๓ เด็กชายธนพล แปลกสินธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๔ เด็กชายธนภัทร ทวีนนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๑๕๕ เด็กชายธนภัทร สมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๖ เด็กชายธนภูมิ จ่านำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๗ เด็กชายธนวัฒน์ มูลเพชร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๘ เด็กหญิงธนัญญา อินทร์คำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๕๙ เด็กชายธนัท ทาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

๐๘๕ - ๒๐๑๖๐ เด็กชายธนากร กลมกูล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๑๖๑ เด็กหญิงธมลวรรณ พิมพ์สิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๒ เด็กหญิงธวัลรัตน์ มังคัง

่ ่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๓ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวงเกต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๔ เด็กหญิงธิราภรณ์ ทิพดารา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๕ เด็กชายธีรเดช อินคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๖ เด็กชายธีรภัทร ขวัญสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๗ เด็กชายธีรวัฒน์ สุรเสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๘ เด็กชายธีระศักดิ

์

ทวีสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๖๙ เด็กชายนนทกร เอียมโฉม

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๐ เด็กชายนนทกานต์ สอนสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๑ เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๒ เด็กหญิงนราวดี ถานันต๊ะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๓ เด็กชายนฤเบศ สุขนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๔ เด็กหญิงนัชชา สุดสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๕ เด็กชายนัทธพงศ์ ลำนวน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๖ เด็กหญิงนัทธมน เภาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๗ เด็กหญิงนันท์นภัส เจริญภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๘ เด็กชายนันทพงศ์ แก้วพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๗๙ เด็กชายนันทภพ ชนะพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๐ เด็กหญิงนันทินี เบ้าทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๑ เด็กชายนิธาน รักษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๒ เด็กหญิงนิภากร คาอามาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๓ เด็กหญิงนิภากร หัตรัตไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๔ เด็กชายนิรุตติ

์

คุ้มภัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๕ เด็กหญิงนุจิรา กลางสุพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๖ เด็กชายเนวิน คำนวนสินธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๗ เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๘ เด็กหญิงบุญณิสา พินิจสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๘๙ เด็กหญิงบุษยมาส โสภณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๐ เด็กหญิงเบญจมาศ มนตรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๑ เด็กหญิงเบญญาภา คำสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๒ เด็กหญิงเบญญาภา เชือสระคู

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๓ เด็กหญิงเบญญาภา โสภาเนตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๔ เด็กชายปฏิภาณ นาคำโฮม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๑๙๕ เด็กหญิงปฏิมากร สุจริต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๖ เด็กหญิงปณิตา ไตรโสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๗ เด็กหญิงปณิตา วรรณภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๘ เด็กหญิงปนัดดา พรหมทัศน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๑๙๙ เด็กหญิงปพิชญา สุระโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

๐๘๕ - ๒๐๒๐๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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๐๘๕ - ๒๐๒๐๑ เด็กหญิงประภัสสร สวนมอญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๒ เด็กหญิงประภาศิริ โพธิภูงา

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๓ เด็กชายประยงค์ ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๔ เด็กหญิงประอร ดิษฐสุนนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๕ เด็กหญิงปรางค์แสน แสนปาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๖ เด็กหญิงปราณปริยา มะโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๗ เด็กหญิงปริชญา ภูสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๘ เด็กหญิงปริญญา สีใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๐๙ นายปริวุฒิ สอนสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๐ เด็กหญิงปรีญา จักรสาระกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๑ เด็กหญิงปวีณรัตน์ บุญนอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๒ เด็กชายปญญากร นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๓ เด็กชายปณณวิชญ์ สุดเนตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๔ เด็กหญิงปานระพี ทีงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๕ เด็กหญิงปานระพี พารุสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๖ เด็กหญิงปาริตา รุ่งดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๗ เด็กหญิงปาลิตา อาจพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๘ เด็กหญิงปติชา ลือจันดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๑๙ เด็กหญิงปนฑิรา ละมัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๐ เด็กหญิงปยฉัตร สหัสวาป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๑ เด็กชายปยภัทร มาลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๒ เด็กหญิงปยภา หลุยภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๓ เด็กชายปุริม หลวงสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๔ เด็กชายปูรณิน ตังบูชาเกียรติ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๕ เด็กหญิงผ่องพรรณ สังวร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๖ นายพงศกร ใจแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๗ เด็กชายพงศกร นรินทร์วงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๘ เด็กชายพงศกร ศรีภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๒๙ เด็กชายพงศธร ใจหาญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๐ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

งามสง่า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๑ นายพนธกร กลมกูล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๒ เด็กหญิงพรพรรณ ดวงเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๓ เด็กหญิงพรพิชชา นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๔ เด็กหญิงพรไพลิน รินลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๖  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๒๓๕ เด็กหญิงพลอยมณี โซ่พลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๖ เด็กชายพลาธิป โพธิขำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๗ เด็กชายพัชรพล จันที วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๘ เด็กชายพัชรพล พลอยสมบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๓๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำสวาสดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

๐๘๕ - ๒๐๒๔๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์ อำมะเหียะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๒๔๑ เด็กหญิงพัชราวดี พลอยสมบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๒ เด็กชายพัทธดนย์ ศรีผลสมอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๓ เด็กหญิงพิชญา จุลเหลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๔ นายพิชากร พงษ์ชะเกาะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๕ เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ กองเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๗ เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๘ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ทวีพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๔๙ เด็กหญิงพิยดา จวบรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๐ เด็กหญิงพิยดา โทดำมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๑ นายพิริยพงศ์ เขียวสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๒ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ มาสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๓ เด็กชายพิสิษฐ์ พิณพงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๔ เด็กหญิงพีรดา บัวระบัตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๕ เด็กชายพีรภัทร รัตนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๖ เด็กหญิงพีรยา ชุ่มสูงเนิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๗ เด็กชายพุฒิเมธ ผดุงรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๘ เด็กชายพุทธวงศ์ สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๕๙ เด็กชายเพชรธันวา ศรีธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ่อนสาคร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๑ เด็กหญิงแพรพร ปาปะไพ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๒ เด็กหญิงแพรวา พุดชุมแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๓ เด็กหญิงฟาใส แสนมัน

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๔ เด็กชายภคพงษ์ ชุมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๕ เด็กหญิงภควดี หงษ์คำมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๖ เด็กชายภัทรดนัย แสนพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๗ เด็กหญิงภัทรธิดา สุดชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๘ เด็กชายภัทรพล โชคชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๖๙ เด็กชายภัทรพล เห็นสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๐ เด็กหญิงภัทรภร อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๑ เด็กหญิงภัทรวดี พลสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๒ เด็กชายภาณุพงศ์ เหมวรรโณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๓ เด็กชายภาณุวิชญ์ ดีพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๔ เด็กหญิงภิมภ์นอร ศิริพันขัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๒๗๕ เด็กชายภูธนินทร์ ปราถนาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๖ เด็กชายภูธเนศ อ่อนสุระทุม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๗ เด็กชายภูมินันท์ พินิจงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๘ เด็กชายภูมิอมร อ้วนสูงยาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๗๙ เด็กชายภูวเนศวร์ สิทธิวะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

๐๘๕ - ๒๐๒๘๐ เด็กชายมงคลวุฒิ ก้องเสียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๒๘๑ เด็กชายมาฆะ วงสนิท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๒ เด็กหญิงมาริษา ณ พัทลุง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๓ เด็กชายยศพล ไกยสวน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๔ เด็กชายยอดชาย เห็นสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๕ เด็กหญิงยุวดี ธิโกศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๖ เด็กชายรพีพัฒน์ นาคแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๗ เด็กชายระพีภัทร ประเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๘ เด็กหญิงรัชชา ช่วยชู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๘๙ เด็กชายรัชต งอนจำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๐ เด็กชายรัชพล กาสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๑ เด็กชายรัชพล สุขะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๒ เด็กชายรัฐภูมิ วิเชียรศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๓ เด็กชายรัฐภูมิ สิมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๔ เด็กชายรัฐศาสตร์ คำสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๕ เด็กชายรัฐศาสตร์ อุปเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๖ เด็กหญิงรัตติกาล บุญถม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๗ เด็กหญิงรัตนมน ศรีสวัสดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๘ เด็กหญิงรินทร์ลดา สีสอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๒๙๙ เด็กชายรุ่งเรืองชัย เพิมพูล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๐ เด็กชายรุ่งโรจน์ ภักษารัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๑ เด็กหญิงรุจิญา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๒ เด็กชายไรวินท์ อะสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๓ เด็กหญิงลลิตรา เผ่าเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๔ เด็กหญิงลลิตา นาคศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๕ เด็กหญิงลลิตา รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๖ เด็กหญิงลลินณี กลินลันทม

่ ่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๗ นางสาวลัดดาพร เคนสันเทียะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๘ เด็กชายวชิรวิทย์ เชียงใหม่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๐๙ เด็กชายวชิระพงษ์ ดวงเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๐ เด็กหญิงวนัสนันท์ สุขเสมอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๑ เด็กหญิงวนุชสรา เพิมผล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๒ เด็กหญิงวรรณกร ใจสาหัส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๓ เด็กหญิงวรรณพร วงค์อนุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๔ เด็กชายวรรณรพ ภูชะธง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๘  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๐๓๑๕ เด็กหญิงวรรณวิภา หลักทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๖ เด็กหญิงวรรณษา พูลภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๗ เด็กหญิงวรรณิษา สิงห์บรรณดิษฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๘ เด็กชายวรวิทย์ จ่านำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๑๙ เด็กหญิงวรัญญา แพงทิพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

๐๘๕ - ๒๐๓๒๐ เด็กหญิงวราพรรณ บุตรพรหม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๘  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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่
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่

๐๘๕ - ๒๐๓๒๑ เด็กหญิงวราภรณ์ จันทวงษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๒ เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรพรหม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๓ เด็กหญิงวริศรา คำหวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๔ เด็กหญิงวริศรา ศรีจันทร์วงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๕ เด็กหญิงวริษฐา วันภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๖ เด็กชายวัชรพงษ์ จันเต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๗ เด็กหญิงวัชรี ราชรินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๘ เด็กชายวาคิม เพียซ้าย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๒๙ เด็กหญิงวิจิตรา โสมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๐ เด็กหญิงวิชุดา ปาณะดิษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๑ เด็กหญิงวิภาดา วินทะไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๒ เด็กหญิงวิรยา เลิศศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๓ เด็กหญิงวิริญา หงษ์ศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๔ เด็กหญิงวิลาสินี เทียบไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๕ เด็กหญิงวิไลวรรณ พากเพียร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๖ เด็กชายวิสิษฐศักดิ

์

โพธิวัด

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๗ เด็กชายวีรนันท์ อโนราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๘ เด็กชายวีรภัทร บุญเบ้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๓๙ เด็กชายวีระยุทธ ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๐ นายวีรากร คำสนธิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๑ เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ชินวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๒ เด็กชายศรัทธา อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๓ เด็กหญิงศรินญา ศรีโสภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๔ เด็กหญิงศรีวิชา สุทิพย์ประเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๕ เด็กหญิงศศิธร โสนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๖ เด็กหญิงศศิภา เมืองหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๗ เด็กหญิงศศิมาพร ขุนไพ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๘ เด็กชายศาตราวุธ อำศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๔๙ เด็กชายศิริชัย พิมพ์สิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๐ นางสาวศิริญญา ไชยยาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๑ เด็กหญิงศิริญญา วรรณศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๒ เด็กหญิงศิริวรรณ นาสมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๓ เด็กชายศิวะกร คุมโสระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๔ เด็กชายศิวัฒน์ แก้วพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๙  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๓๕๕ เด็กชายศุภกิตติ

์

ทาโพนงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๖ เด็กชายศุภกิตติ

์

สีวัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๗ เด็กชายศุภวิชญ์ เจิมไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๘ นายศุภวิชญ์ ชืนอารมย์

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๕๙ เด็กหญิงศุภสิริ มงคลมะไฟ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

๐๘๕ - ๒๐๓๖๐ เด็กหญิงศุภิสรา ขำคม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๙  หน้าที ๒      
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บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๓๖๑ เด็กชายสรจักร ปกโคทานัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๒ เด็กชายสริวัฒน์ แก้วดู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๓ เด็กหญิงสโรชา อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๔ เด็กชายสหรัฐ สุโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๕ เด็กชายสันต์ทัต โยธาจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๖ เด็กหญิงสิตานัน เขตเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๗ เด็กชายสิรภพ มันตะคุ

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๘ เด็กหญิงสิรินนา อินทร์อิม

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๖๙ เด็กหญิงสิริยากร พุดไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๐ เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๑ เด็กหญิงสุชาวลี สุวรรณราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๒ เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์ภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๓ เด็กหญิงสุนิสา จันทร์เพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๔ เด็กหญิงสุนิสา สีเสาร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๕ เด็กหญิงสุพรรษา มืดทับไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๖ เด็กหญิงสุพัตรา ก่อทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๗ เด็กหญิงสุพัตรา นาทองแถม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๘ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยอดสง่า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๗๙ เด็กหญิงสุภาพร เสนามาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๐ เด็กหญิงสุภาพิน แสงอรุณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๑ เด็กหญิงสุภาวดี พัตรา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๒ เด็กหญิงสุวนันท์ ตามบุญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๓ นายสุวีร์ บุดดาวัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๔ เด็กหญิงหทัยรัตน์ จุปะมะนัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๕ เด็กชายหิรัณยสุทธิ

์

สายุทธ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๖ เด็กชายอชิรวิทย์ พิมพิสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๗ เด็กหญิงอทิติยา ศรีลาโล้ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๘ เด็กชายอธิราช ศรีสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๘๙ เด็กหญิงอนงค์นาฎ บรรพชิต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๐ เด็กชายอนวัช ช่างปน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๑ เด็กหญิงอนัญญา งอมสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๒ เด็กหญิงอนันธิตา สรรพโภชน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๓ เด็กชายอนุวัฒนา สัมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๔ เด็กหญิงอภิชญา เงินแท่ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๐  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๐๓๙๕ เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๖ เด็กชายอภิวิชญ์ บุญลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๗ เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีสุขใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๘ เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุดแสวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๓๙๙ เด็กชายอมรเทพ จันทร์ภูมิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

๐๘๕ - ๒๐๔๐๐ เด็กหญิงอมลวัตน์ ศรีมุงคุณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๔๐๑ เด็กหญิงอรจิรา แก้วสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๒ เด็กหญิงอรจิรา ตรีโภคา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๓ เด็กหญิงอรนิภา สุทธิสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๔ เด็กหญิงอรไพลิน มาหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๕ เด็กหญิงอรวรา เจนสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๖ เด็กหญิงอรอุมา ชวนคิด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๗ เด็กหญิงอริญา สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๘ เด็กหญิงอริศตา แดนดงยิง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๐๙ เด็กหญิงอริสรา ลำใย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๐ เด็กหญิงอริสา เลิศพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๑ เด็กหญิงอรุณรัตน์ ปองเขตร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๒ เด็กชายอลงกรณ์ หม่อมกระโทก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๓ เด็กหญิงอลิศรา ผาคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๔ เด็กชายอัครพล ดีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๕ เด็กหญิงอัญชิสา หลักบุญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๖ เด็กหญิงอัฐภิญญา บุตรสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๗ เด็กหญิงอาทิตติญา นามสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๘ เด็กหญิงอาทิมา จันทร์ลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๑๙ เด็กหญิงอารียา อุดมพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๐ เด็กหญิงอารีวรรณ สวนมอญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๑ เด็กชายอิทธิเดช เมืองหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๒ เด็กหญิงอุมากร พรมกาวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๓ เด็กหญิงอุมากร ภูปง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๔ เด็กหญิงอุมากร อะสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๕ เด็กชายเอกชาติ บรรเทาพิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๖ นายเอกวรฤทธิ

์

จิตร์ประเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๗ เด็กหญิงเอลิน ฉำมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๘ เด็กหญิงเอวิตรา กุลลาวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๒๙ เด็กหญิงไอรินลดา กุลศิริธนพงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๐ เด็กหญิงกชกร วรรณมหินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๑ เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิมาศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๒ เด็กหญิงกนกอร แก้วพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๓ เด็กหญิงกมลฉัตร พิลาจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๔ เด็กชายกมลภัทร นิลสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๑  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๐๔๓๕ เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริเรียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๖ เด็กหญิงกรชธิตา ประทุม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๗ เด็กหญิงกรวรรณ โสนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๘ เด็กชายกฤษฎา แสงพรมชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๓๙ เด็กหญิงกฤษณา แพงภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑

๐๘๕ - ๒๐๔๔๐ เด็กหญิงกฤษณา สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๑
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๐๘๕ - ๒๐๔๔๑ เด็กหญิงกวิสรา นารินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๒ เด็กชายก้องเกียรติ เหล่าอัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ แจ่มจรัสกิจทวี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๔ เด็กหญิงกัญญานัฐ เสนนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๕ เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิลึกเรือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๖ เด็กหญิงกัณฐิตา พันธุ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๗ เด็กหญิงกัลยกร เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๘ เด็กหญิงกัลยากร ไชยฮะนิจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๔๙ เด็กหญิงกัลยาณี ศิริวิโย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๐ เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสนอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๑ เด็กชายกิตติกวิน ศรีบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๒ เด็กชายกิตติธร นาคน้อย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๓ เด็กชายกิตติพงษ์ ประมูลศิลป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๔ เด็กชายกิตติพงษ์ สุ่มมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๕ เด็กชายกิตติพศ หารสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๖ เด็กหญิงกิตติยากร สมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๗ เด็กชายกีรติ ก้านเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๘ เด็กหญิงกุลชา คลังมนตรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๕๙ เด็กหญิงเกวลิน บ่อคุ้ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๐ เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ สมเขียน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๑ เด็กหญิงเกษแก้ว พลสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๒ เด็กหญิงเกสรา บัวบาล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๓ เด็กชายเกียรติกุล สิมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๔ เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๕ เด็กหญิงขวัญชนก พิมพะสุทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๖ เด็กหญิงขวัญภานันท์ ศรีสุทอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๗ เด็กหญิงขีโรชา ตระการผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๘ เด็กชายคณวัฒน์ ชาวนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๖๙ เด็กชายคณิศร อุดม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๐ เด็กชายคมกฤช เอียมละออง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๑ เด็กหญิงแคทเธอลีน ชอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๒ เด็กหญิงจรรยาพร วิถี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๓ เด็กชายจักรพงษ์ ธนสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๔ เด็กชายจักรรินทร์ สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๔๗๕ เด็กชายจักรินทร์ ศรีทองนาค วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๖ เด็กหญิงจันจิรา ปองสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๗ เด็กหญิงจันทิรา เยาะเย้ย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๘ เด็กชายจาตุรนต์ หล้าคำคง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๗๙ เด็กหญิงจารุนิภา สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

๐๘๕ - ๒๐๔๘๐ เด็กหญิงจารุภา วินทะไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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๐๘๕ - ๒๐๔๘๑ เด็กหญิงจารุมน ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๒ เด็กหญิงจารุวรรณ สุริยะโชติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๓ เด็กหญิงจิตรลดา พันธไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๔ เด็กชายจิรพัทธ์ ก้านจักร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๕ เด็กชายจิรภัทร ธนะศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๖ เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๗ เด็กหญิงจิรัชญา แก้วกันหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๘ เด็กหญิงจิรัชญา เพิมพูล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๘๙ เด็กชายจิรายุ ดีพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๐ เด็กชายจิรายุทธ ธรรมรักษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๑ เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๒ เด็กชายเจษฎา สาเสาร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๓ เด็กชายเจษฎาพร สอนสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๔ เด็กชายเฉลิมชัย จันริดทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๕ เด็กชายเฉลิมโชค สร้อยศิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๖ เด็กชายชณัญู ขาวผ่อง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๗ เด็กชายชนกานต์ เลียมวิจิตร

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๘ เด็กชายชนะชัย อินทะโชติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๔๙๙ เด็กชายชนะลิขิต ประทัศน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๐ เด็กชายชนาธิป พิมพ์ภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๑ เด็กหญิงชนาภา สมภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๒ เด็กชายชยณัฐ แสวงจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๓ เด็กชายชลณธี นะวารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๔ เด็กหญิงชลธิชา เกศวงศา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๕ เด็กหญิงชลธิชา พิศเพ็ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๖ เด็กหญิงชลธิชา มัจฉาวัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๗ เด็กหญิงชลลดา วงศ์เมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๘ เด็กชายชัยชนะ สมชาติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๐๙ เด็กชายชาญณรงค์ ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๐ เด็กชายชินวัตร สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๑ เด็กหญิงชืนกมล

่

อาจพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๒ เด็กหญิงชุตินันต์ ทีนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๓ เด็กชายชูเทพ สล้างสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๔ เด็กหญิงโชติมณี พนมเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๕๑๕ เด็กหญิงญาดา แก้ววิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๖ เด็กหญิงฐานิดา ดีปญญา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๗ เด็กชายฐิติวัฒน์ งามพร้อม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๘ เด็กชายณกร บุตรหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๑๙ เด็กชายณฐปคัลภ์ สมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

๐๘๕ - ๒๐๕๒๐ เด็กหญิงณฐมน หงษ์วงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๕๒๑ เด็กชายณภัทร ศรีทับไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๒ เด็กหญิงณัฏฐาพร แสงบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๓ เด็กชายณัฐชนน นารีนาถ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๔ เด็กชายณัฐพร สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๕ เด็กหญิงณัฐริสา พลสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๖ เด็กหญิงณัตตินา สุดทำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๗ เด็กหญิงณิชภัทร สัมฤทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๘ เด็กหญิงเณรัญญา ถินทับไทย

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๒๙ เด็กชายดรัสพงศ์ บุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๐ เด็กชายทองคูณ มูลมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๑ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ชัยสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๒ เด็กชายธนกร วรรณสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๓ เด็กชายธนกร สืบสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๔ เด็กหญิงธนธรณ์ ศรีสวาสดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๕ เด็กหญิงธนพร ศรีเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๖ เด็กชายธนพล สุริโย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๗ เด็กหญิงธนภรณ์ ลีแวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๘ เด็กชายธนภัทร นะวะภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๓๙ เด็กชายธนภัทร พินัยรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๐ เด็กชายธนภัทร หลักคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๑ เด็กชายธนวรรธน์ ลานรอบ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๒ เด็กชายธนวัฒน์ สันโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๓ เด็กชายธนวุฒิ อินทรกำแหง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๔ เด็กชายธนัชย์ ศรีคำภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๕ เด็กชายธนากร เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๖ เด็กชายธนากร สมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๗ เด็กชายธนาคิม แก้วร่องคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๘ เด็กหญิงธนิดา บุญปน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๔๙ เด็กหญิงธวัลรัตน์ ข่อยงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๐ เด็กหญิงธัญญา บุรีวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เสาวพาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๒ เด็กหญิงธันยพร คำสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๓ เด็กหญิงธันยาภรณ์ สาโดด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๔ เด็กหญิงธิญาดา พรมฉายา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๕๕๕ เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๖ เด็กชายธีปกร ไมล์หรือ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๗ เด็กหญิงธีรดา จำปาวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๘ เด็กชายธีร์วรา ศรีโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๕๙ เด็กชายธีรวัฒน์ ซุยนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

๐๘๕ - ๒๐๕๖๐ เด็กหญิงนงนภัส พูลสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๕๖๑ เด็กหญิงนภัสสร พุฒภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๒ เด็กชายนเรศ พิศเพ็ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๓ เด็กหญิงนัทธินันท์ ปองสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๔ เด็กหญิงนันชิชา ศรีศิลป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๕ เด็กหญิงนันทญา จำปาบุรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๖ เด็กชายนันทภพ เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๗ เด็กชายนิติพนธ์ เสนามาตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๘ เด็กหญิงนิภาพร แก้วสิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๖๙ เด็กหญิงนุชจิรา เพ็ชร์ทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๐ เด็กชายบรรณวิชณ์ นันโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๑ เด็กชายบัณฑิต โลเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๒ เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

ตรีคาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๓ เด็กหญิงเบญจมาศ หลงเชิง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๔ เด็กหญิงเบญญาภา เนตินนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๕ เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองพา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๖ เด็กหญิงปฐมา ปเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๗ เด็กหญิงปณิตา บรรหนองทุ่ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๘ เด็กหญิงปณิตา สาระงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๗๙ เด็กหญิงปนัดดา สินสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๐ เด็กหญิงปภาวรินท์ เดชสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๑ เด็กชายปรเมศฐ์ แสงสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๒ เด็กชายประจักษ์ อบอุ่น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๓ เด็กหญิงปริชาติ เอลาวัณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๔ เด็กหญิงปริมประภา แสนสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๕ เด็กหญิงปริยากร พาระแพน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๖ เด็กหญิงปลืมจิตร

้

พูลสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๗ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชืนบาน

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๘ เด็กหญิงปวีณ์สุดา ทีโย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๘๙ เด็กหญิงปญฑิตา ชุมเหมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๐ เด็กหญิงปณฑิตา นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๑ เด็กชายปณณวัฒน์ ถนอมพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๒ เด็กหญิงปาลิตา แก้วล้วน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๓ เด็กหญิงปยะธิดา นิลผาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๔ เด็กชายปุญญพัฒน์ พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่

ชือ

่
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่

๐๘๕ - ๒๐๕๙๕ เด็กหญิงปุณยนุช มันตะคุ

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๖ เด็กชายปุณยวีร์ แตงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๗ เด็กหญิงปุณิกา ชินวงศ์ธนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๘ เด็กชายพงศ์ภรณ์ มหันต์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๕๙๙ เด็กหญิงพชรพร ยางสามัญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

๐๘๕ - ๒๐๖๐๐ เด็กชายพชรพล ภูมิเรศสุนทร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๖๐๑ เด็กหญิงพนิดา สีกู่กา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๒ เด็กหญิงพรทิพา จันดาสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๓ เด็กหญิงพรนภัส เพียรสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๔ เด็กหญิงพรนภา แร่ทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๕ เด็กหญิงพรรณธิษา คำหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๖ เด็กชายพรรณลภ เชิญกลาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๗ เด็กหญิงพรหมวรรณ ปะกิลาเค วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๘ เด็กหญิงพริมแพรวา วงษ์หาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๐๙ เด็กหญิงพลอยชมพู วงษ์ช่าง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน จะมะรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีคำภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๒ เด็กหญิงพัชรินทร์ สาเสาร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๓ เด็กชายพัฒนเดช พวงบุบผา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๔ เด็กหญิงพัฒน์นรี ศรีผลสมอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๕ เด็กชายพันกร ธรรมราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๖ เด็กหญิงพิชญดา ทองวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๗ เด็กหญิงพิชญา ขันทะวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๘ เด็กหญิงพิชญา ชัยยา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๑๙ เด็กชายพิพรรธ สุระสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๐ เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีผา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๑ เด็กชายพิพัฒน์ สุดกันหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๒ เด็กหญิงพิมชนก ไตรโสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๓ เด็กหญิงพิมชนก นุโยค วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๔ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมศักดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๕ เด็กหญิงพิมพาวดี เดชศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๖ เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๗ เด็กชายพีรพัฒน์ เพียรสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๘ เด็กชายพีรพัฒน์ ภูสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๒๙ เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์ขอนแก่น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๐ เด็กชายพุทธินันท์ ไลไธสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๑ เด็กหญิงเพ็ญจมิน ธงไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๒ เด็กหญิงเพ็ญยุพา วงค์พระลาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๓ เด็กหญิงแพตรี ขานนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๔ เด็กหญิงแพรวา ติงสะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๖  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๖๓๕ เด็กหญิงไพรินทร์ ศรีโนนม่วง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๖ เด็กหญิงฟาใส หงษ์แก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๗ เด็กหญิงภควดี เศรษโฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๘ เด็กชายภควัฒน์ ปวงรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๓๙ เด็กหญิงภวพร ดาวช่วย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

๐๘๕ - ๒๐๖๔๐ เด็กหญิงภัคจิรา คำสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๖๔๑ เด็กหญิงภัทร์ธะนิษฐา ทองพิทักษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๒ เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๓ เด็กหญิงภัทรนรินทร์ พิมพ์ท้าว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๔ เด็กชายภัทรพงษ์ ทำสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๕ เด็กหญิงภัทรริดา คำอ่อนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๖ เด็กหญิงภัทรวดี ชุมวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๗ เด็กหญิงภัทราพร พรมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๘ เด็กหญิงภัทราวดี มาแสวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๔๙ เด็กชายภานุพงศ์ ธรรมเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๐ เด็กชายภานุพัฒน์ สาติพา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๑ เด็กชายภานุวัฒน์ พัฒนสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๒ เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีอ่อน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๓ เด็กหญิงภาวนา สานำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๔ เด็กชายภูธเนศ บุญชาโด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๕ เด็กชายภูบดินทร์ มูลรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๖ เด็กชายภูเบศวร์ ชุมวัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๗ เด็กชายภูมิทัศน์ ปราถนาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๘ เด็กชายภูมิรพี บุญธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๕๙ เด็กชายภูวิศ พิมพ์วงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๐ เด็กชายมเหสักข์ หาญเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๑ เด็กหญิงมัลลิกา แจ้งประจักษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๒ เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศรีกู่กา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๓ เด็กหญิงมินตรา นันทเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๔ เด็กหญิงเมธาวี คำสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๕ เด็กหญิงยอดหฤทัย เห็นสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๖ เด็กหญิงรสิกา นนสีลาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๗ เด็กชายรัชภูมิ บัวนิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๘ เด็กชายรัฐนันท์ อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๖๙ เด็กชายรัฐภูมิ จันจำเรือน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๐ เด็กหญิงรัตติกาล อ้วนสูงยาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๑ เด็กหญิงรัตน์ชนิกา มารมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๒ เด็กชายรัตนโชติ อินแสงแวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๓ เด็กหญิงรัตนมณี นากอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๔ เด็กหญิงลลิตา โกวาป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๗  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๐๖๗๕ เด็กหญิงลักษิกา อุปวงษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๖ เด็กชายวทัญู โพธิคลัง

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๗ เด็กชายวทัญู สัมฤทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๘ เด็กหญิงวนิดา บุญด้วง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๗๙ เด็กชายวรโชติ ต้นประเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗

๐๘๕ - ๒๐๖๘๐ เด็กหญิงวรรณพิมล เลิศธนาพงศ์ธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๗
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๐๘๕ - ๒๐๖๘๑ เด็กหญิงวรรณภรณ์ วรรณจรูญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๒ เด็กชายวรฤทธิ

์

อำศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๓ เด็กหญิงวรัญญา ชุมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๔ เด็กหญิงวรัญญา อ่อนหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๕ เด็กหญิงวรัฏฐา สมอาสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๖ เด็กชายวัชรินทร์ เดชศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๗ เด็กชายวัฒนา สาธรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๘ เด็กชายวันชัย ซ้ายเวียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๘๙ เด็กชายวายุภักษ์ สาระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๐ เด็กหญิงวาสนา คำแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๑ เด็กชายวิชิต มาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๒ เด็กหญิงวิชุตา จันทร์นี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๓ เด็กหญิงวิภากุล ชัยชนะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๔ เด็กหญิงวิมลกาล แซ่ลอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๕ เด็กหญิงวิยะดา ชาวสวน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๖ เด็กหญิงวิลาสินี ดอนอ่อนเปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๗ เด็กชายวีรพันธ์ กมล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๘ เด็กหญิงศรัญญา พุ่มฉัตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๖๙๙ เด็กหญิงศรัญญา ลากุลเพีย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๐ เด็กหญิงศรัณญา คำลอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๑ เด็กหญิงศรัณยา ศิริเวช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๒ เด็กชายศราวุธ ทวีสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๓ เด็กชายศราวุธ เทพจันทา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๔ เด็กหญิงศลิษา เคนตากแดด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๕ เด็กหญิงศศิวรรณ วิเศษสุด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๖ เด็กชายศักดินรินทร์

์

ดีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๗ เด็กชายศิรสิทธิ

์

ขามรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๘ เด็กหญิงศิรินญา เขียวสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๐๙ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนามพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๐ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หินลาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๑ เด็กหญิงศิริลักษ์ ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๒ เด็กชายศิวกร ต้นชมภู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๓ เด็กชายศิวกร สร้อยสีลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๔ เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๘  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๐๗๑๕ เด็กชายศุภมงคล คำมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๖ เด็กชายศุภวิชญ์ พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๗ เด็กหญิงศุภาวรรณ ก้องเสียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๘ เด็กชายสธนโชค โล้กูลประกิจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๑๙ เด็กหญิงสาธิกา ศรีทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

๐๘๕ - ๒๐๗๒๐ เด็กหญิงสาธิตา สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๘๕ - ๒๐๗๒๑ เด็กชายสิทธิพล พันธ์เหมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๒ เด็กหญิงสิริภรณ์ มาบุญธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๓ เด็กหญิงสิริยากร บุญรอด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๔ เด็กหญิงสิริลดา อาจหาญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๕ เด็กหญิงสิริวิมล รักษาธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๖ เด็กหญิงสุธิมนต์ บุทธิจักร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๗ เด็กหญิงสุนทรียาพร จันทร์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๘ เด็กหญิงสุพรรษา นะรินทร์รัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๒๙ เด็กหญิงสุพิชญา พิศวงปราการ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๐ เด็กชายสุภัควัฒ วงค์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๑ เด็กหญิงสุภัชชา เขียวฉอ้อน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๒ เด็กหญิงสุภัทรา สีแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๓ เด็กหญิงสุภาพร จันทบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๔ เด็กหญิงสุภาวดี บ่อชน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๕ เด็กหญิงสุภิญญาภัทร แก้วเรือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๖ เด็กชายสุมิตร ทับไทยดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๗ เด็กชายสุริยา ใจไชยภูมิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๘ เด็กหญิงสุวิมล ขุนภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๓๙ เด็กหญิงแสนอุบล คำไพร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๐ เด็กหญิงเหมือนฝน เอียมภูงา

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๑ เด็กหญิงอชิรญา คงสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๒ เด็กชายอดิศักดิ

์

เสาร์ศิริ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๓ เด็กหญิงอนงค์นาฎ อินพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๔ เด็กหญิงอนัญญา มีนันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๕ เด็กหญิงอนัญญา ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๖ เด็กชายอนุชา ใจกล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๗ เด็กหญิงอภิชญา สอนลิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๘ เด็กชายอภิชัย พลหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๔๙ เด็กชายอภิชัย พืชศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๐ เด็กชายอภิรักษ์ บุญทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๑ เด็กชายอภิรักษ์ หงษ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๒ เด็กชายอภิวัฒน์ มันวงค์

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๓ เด็กหญิงอมรกานต์ หงษ์ศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๔ เด็กหญิงอรจิรา สุพร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๙  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๐๗๕๕ เด็กหญิงอรทัย สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๖ เด็กหญิงอรนัตดา ศิริเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๗ เด็กหญิงอรปรียา ผาเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๘ เด็กชายอรรถพร เชือแก้ว

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๕๙ เด็กชายอัครพล สุขนาแซง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

๐๘๕ - ๒๐๗๖๐ เด็กหญิงอัครวดี เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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๐๘๕ - ๒๐๗๖๑ เด็กหญิงอัญชญาภรณ์ พรมสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๒ เด็กชายอัมรินทร์ งอมสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๓ เด็กชายอัษฎาวุธ แสงหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๔ เด็กชายอาทิตย์ บุตรแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๕ เด็กชายอานนท์ แก้วคำลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๖ เด็กชายอานนท์ เพิมพร

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๗ เด็กหญิงอาภัสราพร พรมมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๘ เด็กชายอิสระ มุงคุณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๖๙ เด็กหญิงอุษณิษา เทียมสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๐ เด็กหญิงเอมใจ พรมสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๑ เด็กหญิงกชกร ถาวรเรือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๒ เด็กหญิงกชกร รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๓ เด็กชายกชฐานบัทม์ สุขขารมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๔ เด็กหญิงกชธัญ ใชยแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๕ เด็กหญิงกนกนพรรณ สิงห์สถิตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๖ เด็กชายกนกพล วงศ์สอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๗ เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วพิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๘ เด็กหญิงกนกวรรณ มิคคสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๗๙ เด็กหญิงกมลดา สุขแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๐ เด็กหญิงกมลเนตร เดชทิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๑ เด็กหญิงกมลพรรณ พรมกุง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๒ เด็กชายกฤตเพชร มูลนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๓ เด็กชายกฤตเมธ โมห้างหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๔ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชัยลังกา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๕ เด็กชายกฤษกร สีมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๖ เด็กหญิงกฤษญา น้อยสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๗ เด็กชายกฤษฎา วังหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๘ เด็กชายก้องเกรียงไกร ดีพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๘๙ เด็กชายก้องภพ นำกระจาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๐ เด็กหญิงกัญชพร เพ็งโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ราชพลแสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๒ เด็กหญิงกัญญาพร ขาวงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๓ เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุดมศักดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๔ เด็กหญิงกัญธิชา ภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๐  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๐๗๙๕ เด็กหญิงกัลยาณี มังมี

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๖ เด็กชายกิตติกวิน รัตแมด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๗ เด็กชายกิตติกวี แก้วคำไสย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๘ เด็กชายกิตติการิน รัตแมด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๗๙๙ เด็กชายกิตติโชค สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

๐๘๕ - ๒๐๘๐๐ เด็กชายกิตติพันธุ์ แสนแสวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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๐๘๕ - ๒๐๘๐๑ เด็กชายกิตติภูมิ เนตรวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๒ เด็กชายกิตติวัฒน์ ด้วงสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๓ เด็กชายกิตธิวัฒน์ ลาสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๔ เด็กหญิงกิติมา นามเขต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๕ เด็กหญิงกิรตา ประกอบผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๖ เด็กหญิงกุลธิดา ขานหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๗ เด็กหญิงกุลนันท์ ทิพโชติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๘ เด็กหญิงกุลสตรี หิมะคุณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๐๙ เด็กหญิงเกวลิน เชาว์ไวย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๐ เด็กชายเกียรติภูมิ ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๑ เด็กหญิงแก้วตา เกลาเกลียง

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๒ เด็กหญิงโกลัญญา มังสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๓ เด็กชายขจรเกียรติ งิมสันเทียะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๔ เด็กหญิงขวัญชนก ถนอมพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๕ เด็กหญิงขิมนิตย์ คำผุย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๖ เด็กหญิงเขมจิรา ปอมสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๗ เด็กหญิงเข็มจิรา บุญพิมพ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๘ เด็กหญิงเขมมิสรา ผดุงเวียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๑๙ เด็กชายคฑาวุธ บุตรวาป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๐ เด็กชายคณิศร สุขยานุดิษฐ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๑ เด็กหญิงจรรยพร เกษหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๒ เด็กหญิงจันจิรา สระตังหมง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๓ เด็กหญิงจัสมิน แมนชิโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๔ เด็กหญิงจารุพร ไชยสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๕ เด็กหญิงจารุวรรณ เสนารัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๖ เด็กหญิงจารุวรรณ แสนทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๗ เด็กชายจิตติพัฒน์ พูนดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๘ เด็กชายจิรพงษ์ วงค์นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๒๙ เด็กหญิงจิรภิญญา แสนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๐ เด็กชายจิรวัฒน์ จิวหลง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๑ เด็กหญิงจิรสุดา ทองขัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๒ เด็กหญิงจิรัชญา พรมสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๓ เด็กชายจิราธิป ศิลาเณร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๔ เด็กหญิงจิราพร เอียมศรี

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๘๓๕ เด็กชายจีระศักดิ

์

อรรคนิมาตร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๖ เด็กหญิงเจนจิรา ทีคลัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๗ เด็กหญิงเจนจิรา ประสาท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๘ เด็กหญิงฉลองขวัญ อิสรากุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๓๙ เด็กหญิงชนกนันท์ คำผุย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

๐๘๕ - ๒๐๘๔๐ เด็กชายชนาธิป เทียมทัด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๘๔๑ เด็กหญิงชนาภัทร เสียงใหญ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๒ เด็กหญิงชนิดา ศรีสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๓ เด็กหญิงชนิดาภา เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๔ เด็กชายชนินทร์ มีศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๕ เด็กหญิงชนิสรา สว่างตุ่ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๖ เด็กชายชยานันต์ เบ้าหนองบัว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๗ เด็กชายชยาวุธ สุดหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๘ เด็กหญิงชลธิชา โนนริบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๔๙ เด็กหญิงชาลิสา พาราศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดิษฐวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๑ เด็กหญิงชุตินันท์ ตรีกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๒ เด็กชายญาณภัทร อีสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๓ เด็กหญิงญาณิศา พรมเลิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๔ เด็กชายฐิติกร มาตชัยเคน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๕ เด็กหญิงฐิติมา บุตรมาลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๖ เด็กชายณภัทร ไชยพฤกษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๗ เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงยิงหาร

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๘ เด็กหญิงณัฐชยา สอนสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๕๙ เด็กหญิงณัฐชา กบรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๐ เด็กหญิงณัฐธิดา วิชัยผิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๑ เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีตังโหมง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๒ เด็กหญิงณัฐนิชา ด้วงนิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๓ เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๔ เด็กชายณัฐพล คำชมภู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๕ เด็กชายณัฐพัชร์ ทองนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๖ เด็กชายณัฐภัทร ทวีทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๗ เด็กหญิงณัฐวิภา นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๘ เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนาพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๖๙ เด็กชายณัฐวุฒิ โจระโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๐ เด็กชายดนุนันท์ จิตตะเสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๑ เด็กหญิงดอกแก้ว พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๒ เด็กหญิงดาริกา แกมแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๓ เด็กชายตะวัน สีระเณร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๔ เด็กชายทวีเดช แสงสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๘๗๕ เด็กหญิงทักษพร ลาเถิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๖ เด็กหญิงทิพย์สุดา สาสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๗ เด็กชายธนกร แก้วนุ่ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๘ เด็กชายธนกร ปองสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๗๙ เด็กชายธนกฤต ไชยนิตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

๐๘๕ - ๒๐๘๘๐ เด็กชายธนโชติ โชคแสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๘๘๑ เด็กชายธนโชติ สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๒ เด็กชายธนทรัพย์ สีสุชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๓ เด็กชายธนพล พรมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๔ เด็กชายธนพล สมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๕ เด็กชายธนภัทร ไชยทะนี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๖ เด็กชายธนภัทร ยาวะโนภาส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๗ เด็กชายธนะเทพ วงศ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๘ เด็กหญิงธนัชพร ปจจัยโก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๘๙ เด็กหญิงธนัญญา ชัยสำแดง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๐ เด็กหญิงธมนวรรณ มาลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๑ เด็กหญิงธมลวรรณ นามโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๒ เด็กชายธระวัฒน์ วินทะไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๓ เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุดสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๔ เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๕ เด็กหญิงธัญรส เลิศพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๖ เด็กหญิงธันยพร ทารินทา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๗ เด็กหญิงธันยพร หนองทุ่ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๘ เด็กชายธีรพงศ์ มุ่งดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๘๙๙ เด็กชายธีรภัทร โคตรภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๐ เด็กชายธีรภัทร โตหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๑ เด็กชายธีรภัทร ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๒ เด็กชายธีรภัทร เห็นสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๓ เด็กชายธีรเมธ เกษหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๔ เด็กชายธีรเมธ เนืองไทสงค์

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๕ เด็กชายธีระภัทร สีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๖ เด็กชายธีราทร อวนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๗ เด็กหญิงธีราภรณ์ ทองรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๘ เด็กชายนนท์ลพัฒน์ จุนทวิเทศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๐๙ เด็กชายนพณัฐ ชนะพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๐ เด็กหญิงนพัชนันต์ คำช้าง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๑ เด็กหญิงนพัชนันต์ ทีน้อย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๒ เด็กชายนภัสกร ชินรำ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๓ เด็กชายนภัสกร บัวนิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๔ เด็กชายนรวิชญ์ พุกประยูร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๙๑๕ เด็กหญิงนรินธร ทำหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๖ เด็กหญิงนริศรา ชุมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๗ เด็กหญิงนริศรา สินสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๘ เด็กหญิงนรีกานต์ ดารากรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๑๙ เด็กหญิงนฤภร ขวัญสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

๐๘๕ - ๒๐๙๒๐ เด็กหญิงนวพร สุดหนองบัว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๙๒๑ เด็กหญิงนัตติยา บาเดช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๒ เด็กชายนัทธกานต์ ชินภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๓ เด็กหญิงนันท์นลิน บัวสระบาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๔ เด็กชายนันทพัทธ สาภูเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๕ เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๖ เด็กชายนันทิพัฒน์ พิกุลศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๗ เด็กหญิงนำหนึง

่

บริบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๘ เด็กหญิงนิชา นะราวัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๒๙ เด็กหญิงนิชาอร นานวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๐ เด็กชายนิธิภัส จันทร์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๑ เด็กหญิงนิพาพร พูลเพิมผล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๒ เด็กหญิงนิภาพร ทาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๓ เด็กหญิงนุชฎา วงศ์นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๔ เด็กชายบรรดาศักดิ

์

จันทร์วิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๕ เด็กชายบริพัตร อินทนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๖ เด็กหญิงบัณฑรวรรณ จันทร์เพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๗ เด็กหญิงบุญญารัตน์ บัวสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๘ เด็กหญิงบุญยวีร์ บุรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๓๙ เด็กหญิงบุรัสกร พันธ์อุคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๐ เด็กหญิงเบญญาภา ชคัตตรัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๒ เด็กชายปกรณ์ บุญแจต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๓ เด็กชายปฏิมากร บุตรงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๔ เด็กหญิงปดิวรัดดา จันทะรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๕ เด็กหญิงปทิตตา ชมภูพืน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๖ เด็กหญิงปพิชญา สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๗ เด็กชายปภากร แก้วสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๘ เด็กหญิงปภาดา ลาสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๔๙ เด็กหญิงประกายแก้ว หันแถลง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๐ เด็กชายประวันวิทย์ นามวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๑ เด็กหญิงปรารถนา สรสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๒ เด็กหญิงปราริศา ประกอบกิจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๓ เด็กชายปวริศร สาระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๔ เด็กหญิงปวริสา อุ่นคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๙๕๕ เด็กหญิงปวิชญา บุญสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๖ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กลางคาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๗ เด็กชายปวีร์ สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๘ เด็กชายปญญพัฒน์ ศรีษะแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๕๙ เด็กชายปติศักดิ

์

ทองจิตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

๐๘๕ - ๒๐๙๖๐ เด็กหญิงปยฉัตร บุญมาศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๐๙๖๑ เด็กหญิงปยธิดา นามวงษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๒ เด็กหญิงปยพร โมลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๓ เด็กชายปยภัทร สร้อยคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๔ เด็กชายปยวัช เทียงธรรม

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๕ เด็กหญิงปยะทัศน์ รัตน์สังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๖ เด็กชายปยะมินทร์ อ่อนวันนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๗ เด็กชายปุญญพัฒน์ ผกามาศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๘ เด็กชายปุณณวิช ตังบูชาเกียรติ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๖๙ เด็กหญิงปุณยาพร อาสายุทธ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๐ เด็กหญิงไปรยา เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๑ เด็กชายพงศกร แสงสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๒ เด็กชายพงศ์ประพัฒน์ ศรีบัวชุม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๓ เด็กชายพชรพล เมืองวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๔ เด็กชายพนาพร เมืองสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๕ เด็กหญิงพนิตพิชา พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๖ เด็กชายพรชนิตว์ แสนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๗ เด็กหญิงพรชิตา แสนเสนยา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๘ เด็กหญิงพรภัสร์กุล บุญคง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๗๙ เด็กชายพรหมภูมิ ศรีประสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๐ เด็กหญิงพริริสา ประทุม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๑ เด็กหญิงพลอยชมพู ปาปะไพ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๒ เด็กหญิงพลอยชมภู ธนะเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๓ เด็กหญิงพลอยรฐา นิธิเจริญภูวรัฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๔ เด็กชายพสุธร นามสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๕ เด็กหญิงพัชรพร ฉำมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๖ เด็กหญิงพัชรพร สมกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๗ เด็กหญิงพัชริดา คำสำแดง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๘ เด็กหญิงพัชริดา คำหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๘๙ เด็กหญิงพัทธ์ธิรา ธิโกศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๐ เด็กชายพันธวัช วิจารย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๑ เด็กหญิงพิชชานันท์ มาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๒ เด็กชายพิชญะ โพธิสระคู

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๓ เด็กหญิงพิชญาภัค ไสยสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๔ เด็กชายพิชยคุปต์ สลางสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๐๙๙๕ เด็กหญิงพิชามญธุ์ เจริญศิลป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๖ เด็กชายพิเชฐ เดชครอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๗ เด็กชายพิทักษ์พงษ์ สุขสุพรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๘ เด็กหญิงพิมพ์นภา พรหมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๐๙๙๙ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คุณมาศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

๐๘๕ - ๒๑๐๐๐ เด็กหญิงพิมพ์พิศา ศรีคลัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)
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๐๘๕ - ๒๑๐๐๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีผลสมอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๒ เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายผึง

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๓ เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๔ เด็กชายพีรวิชญ์ คำมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๕ เด็กชายพีรวิชญ์ สุวรรณราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๖ เด็กชายพีระพัตร โพธิคลัง

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๗ เด็กหญิงเพลงพิณ สุขสีดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๘ เด็กหญิงแพรไพลิน พลอยรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๐๙ เด็กหญิงภรณีนิภา สามไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๐ เด็กหญิงภรภัทร ฉัตรปรีชากุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๑ เด็กหญิงภวรัญชน์ ขุนไพ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๒ เด็กหญิงภัณฑิรา พฤกษชาติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๓ เด็กหญิงภัทรธิดา วงศ์ภู่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๔ เด็กหญิงภัทรวดี สารางคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๕ เด็กหญิงภัทรวดี อ้วนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๖ เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พืชชนะเงิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๗ เด็กหญิงภัทรสุดา นามแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์ ก้านจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๑๙ เด็กหญิงภัทราภรณ์ หารสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๐ เด็กชายภาณุพงษ์ สุขตา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๑ เด็กชายภาณุวิชญ์ แก้วพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๒ เด็กชายภานุวัฒน์ มีหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๓ เด็กชายภีรภัทร ดวงจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๔ เด็กชายภูมิพชร เลียบวัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๕ เด็กชายภูมิภัทร ทาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๖ เด็กชายภูริวัฒน์ สุขสบาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๗ เด็กชายภูวดล สัตตัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๘ เด็กชายภูวเดช บุญพิมล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๒๙ เด็กหญิงมณธิพา อัมพรพิพัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๐ เด็กหญิงมณีภรณ์ สมดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๑ เด็กหญิงมนัชญา แก่นบุดดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๒ เด็กหญิงมนัสนันท์ สีนวลจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๓ เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๔ เด็กชายมอสเตอร์ โซริน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๖  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๑๐๓๕ เด็กชายมานพ อัมพรพิพัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๖ เด็กชายมานะศักดิ

์

แก้วคำไสย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๗ เด็กหญิงมาริษา มหานิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๘ เด็กหญิงเมธาพร ก้องเสียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๓๙ เด็กหญิงยลธิดา สำโรงแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

๐๘๕ - ๒๑๐๔๐ เด็กชายรชต ดีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๐๔๑ เด็กหญิงรสิตา สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๒ เด็กหญิงระพีพร นวลดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๓ เด็กหญิงรักษิณา ลีแวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๔ เด็กหญิงรัชนี การะเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๕ เด็กชายรัชพล บุญมาศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๖ เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๗ เด็กหญิงรุ่งนภา โยยรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๘ เด็กหญิงรุ่งอรุณ นาถมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๔๙ เด็กหญิงรุจจิรา ผารัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๐ เด็กหญิงลิโอน่าเดียร์ ชมภูศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๑ เด็กชายวรกิตติชัย วงศ์อาจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๒ เด็กหญิงวรรณิดา ภาระจ่า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๓ เด็กชายวรสรณ์ ทองอุ่น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๔ เด็กหญิงวรัชยา แสนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๕ เด็กหญิงวรัญญา คุมสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๖ เด็กชายวรันธร พรมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๗ เด็กหญิงวรินทราท์ ทองจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๘ เด็กหญิงวริศรา ใจกว้าง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๕๙ เด็กหญิงวริศรา บุตรทองทิม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๐ เด็กหญิงวริษศรา อุดมทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๑ เด็กหญิงวริสา เติมสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๒ เด็กชายวัชรพงศ์ วรวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๓ เด็กหญิงวัชรวรรณ จันทร์หนองสรวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๔ เด็กหญิงวิรังรอง โพนธาตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๕ เด็กหญิงวิไลพร พลสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๖ เด็กชายวิศรุต เมืองภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๗ เด็กชายวีรวัฒน์ โพธิคลัง

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๘ เด็กชายวีระชัย ช้อนพิมาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๖๙ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ชนะพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๐ เด็กหญิงศริญญา ชุมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๑ เด็กหญิงศศิประภา ดีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๒ เด็กหญิงศิรประภา จันทร์บุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๓ เด็กหญิงศิริกัลยา เสนาวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๔ เด็กหญิงศิรินภา สุทธิสนธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๐๗๕ เด็กหญิงศิริรัตนา แก้วพิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำโนนม่วง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๗ เด็กชายศิวกร ภูสอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๘ เด็กหญิงศิวาพร ศรีจันดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๗๙ เด็กหญิงศุพิศรา นารีนาถ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

๐๘๕ - ๒๑๐๘๐ เด็กชายศุภกร ละอองดิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๐๘๑ เด็กชายศุภกร เวียงฆ้อง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๒ เด็กชายศุภกฤต สีดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๓ เด็กชายศุภณัฐ บัวลอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๔ เด็กหญิงศุภธิดาภรณ์ นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๕ เด็กหญิงศุภนุช คำทะมูล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๖ เด็กหญิงศุภสุดา เกษีสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๗ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ้วนสูงยาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๘ เด็กหญิงศุภิสรา องอาจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๘๙ เด็กชายสกุลวัฒน์ พูลกลาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๐ เด็กชายสมิทธิ

์

ตาลสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๑ เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๒ เด็กหญิงสายฝน สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๓ เด็กหญิงสิรภัทร พรมกันหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๔ เด็กชายสิรวิชญ์ หลวงสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๕ เด็กหญิงสีตหฤทัย พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๖ เด็กหญิงสุชาดา พุฒตาล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๗ เด็กหญิงสุชาวดี ปลืมผล

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๘ เด็กหญิงสุดธิดา สวยแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๐๙๙ เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธิสาร

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๐ เด็กชายสุทธิภัทร สมศักดิเงิน

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๑ เด็กหญิงสุปรียา สุริโย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๒ เด็กหญิงสุพิชชา เรืองพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๓ เด็กหญิงสุพิชชา แสนนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๔ เด็กหญิงสุพิชฌา กาสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๕ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิงห์สนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๖ เด็กหญิงสุพิชญา เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๗ เด็กชายสุภวัฒน์ หนูนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๘ เด็กหญิงสุภัทรา บุญจวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๐๙ เด็กหญิงสุภาพร น้อยนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๐ เด็กหญิงสุภาวิณี สบายใจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๑ เด็กหญิงสุมิตรา มิสรา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๒ เด็กชายสุรเกียรติ ปลวาสน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๓ เด็กชายสุริยา นิลสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๔ เด็กชายสุริยา ศรีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๘  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๑๑๕ เด็กหญิงสุวิชาดา สร้อยศิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๖ เด็กชายอธิพันธ์ คมเมธียุทธการ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๗ เด็กหญิงอนันตญา นาสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๘ เด็กหญิงอนันตญา ประทิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๑๙ เด็กหญิงอนันตญา ศรีฉายา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

๐๘๕ - ๒๑๑๒๐ เด็กชายอนุวัตร สำชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๑๒๑ เด็กหญิงอนุสรา สิงห์ทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๒ เด็กชายอภินันท์ ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๓ เด็กชายอภิวัฒน์ ทอนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๔ เด็กชายอภิศักดิ

์

อนันตัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๕ เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรกันหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๖ เด็กหญิงอมริสา คุมโสระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๗ เด็กหญิงอรปรียา ถอนนอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๘ เด็กหญิงอรัญญา พลอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๒๙ เด็กหญิงอรุณรัตน์ จัดสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๐ เด็กหญิงอัมพิกา สรรพโภชน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๑ เด็กชายอัษฏาวุธ ขันธิวัตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๒ เด็กชายอาชเดช หวังผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๓ เด็กหญิงอาทิติยา ทะวะลัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๔ เด็กชายอาทิวราห์ ภักดีทา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๕ เด็กหญิงอารีญา นันทะเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๖ เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๗ เด็กหญิงอาอิ ไอฮาระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๘ เด็กหญิงอินทุภา ยิมแย้ม

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๓๙ เด็กหญิงอินทุ์อร สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๐ เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ต้นชมภู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๑ เด็กชายอิสระ ผารัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๒ เด็กหญิงอุษา ทนันชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๓ นาย.ธนายุทธ ไชยศรีรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๔ นางสาวกชกร เกษมสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๕ นายกฤตนู ศิริหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๖ นายกิตติธัช ศิริสัตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๗ นางสาวเกตุสุดา สมอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๘ นายเกียรติศักดิ

์

ดิษฐวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๔๙ นางสาวขวัญจิรา เสาสุวรรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๐ นางสาวขวัญชนก อังคุระษี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๑ นายคณิศร ลาวัลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๒ นายจักรพรรดิ

์

จำปางาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๓ นายจิรายุทธ พันสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๔ นางสาวจุฑารัตน์ มาลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๙  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๑๑๕๕ นายชนาธิป พรมวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๖ นางสาวญาณวดี ศรีอาจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๗ นายณภัทร มูลวันดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๘ นายณัฐพล ทังโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๕๙ นายณัฐพล หงษ์หนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙

๐๘๕ - ๒๑๑๖๐ นายณัฐวุฒิ สัตย์ซำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๙
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้
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๐๘๕ - ๒๑๑๖๑ นางสาวดวงฤดี สีโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๒ นายธนพงษ์ ลีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๓ นายธนศักดิ

์

สุวรรณพันธุ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๔ นายธนาทร อ่อนพิมพ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๕ นายธนาวุฒิ คำสาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๖ นายธราดล พลภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๗ นางสาวธวัลรัตน์ พิมพานิชย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๘ นางสาวธวัลหทัย พิมพานิชย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๖๙ นางสาวธิดารัตน์ คงชะเวท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๐ นางสาวธิดารัตน์ หงษ์หนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๑ นายธีรภัทร มีสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๒ นายธีรวุฒิ ปาโสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๓ นายนัฐวุฒิ ศรีคำพา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๔ นางสาวนันทนี สีโล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๕ นางสาวนำฝน หอมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๖ นายปริวัตร มูลรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๗ นางสาวปณณธร แสงเทียน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๘ นางสาวปนมณี กุหลาบ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๗๙ นายพงศกร เมืองพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๐ นางสาวพรรภษา อัญญโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๑ นางสาวพัชรินทร์ ขันติวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๒ นางสาวพิมพิลัย ทองมาก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๓ นายพีรภัทร ศรีบุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๔ นายพีรัชชัย ดาทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๕ นางสาวภาณุมาส สุขสุพรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๖ นายภานุพงษ์ มาสี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๗ นางสาวมินตรา แก่นจำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๘ นางสาวมุทิตา วงศ์หนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๘๙ นายยุทธการ พรรษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๐ นายยุทธพิชัย แสนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๑ นางสาวรัตนาพร นวนงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๒ นางสาวลดาวรรณ คำมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๓ นางสาวลลิตา บุญเบ้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๔ นางสาววธิดา บุญศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๐  หน้าที ๑      
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๐๘๕ - ๒๑๑๙๕ นายวรัญู คำมณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๖ นายวัฒนา บุญชะโด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๗ นายวัทธิกร สระแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๘ นางสาววันทนา สีกรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๑๙๙ นางสาววาสนา แซ่คู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

๐๘๕ - ๒๑๒๐๐ นายวิชานนท์ พลหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๒๐๑ นางสาววิชุดา ประหยัดสิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๒ นางสาววิยะดา สอนภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๓ นายศราวุธ โพธิทอง

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๔ นางสาวศศิธร นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๕ นางสาวศิริกานต์ ด่านซ้าย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๖ นางสาวศิรินทรา บุดสีเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๗ นางสาวศิรินภา พลอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๘ นางสาวศิริพร อ่างคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๐๙ นายศุภกฤต บุตรสีมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๐ นายสถิตย์ ถุงนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๑ นางสาวสมัญญา คำหวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๒ นายสัมฤทธิ

์

วงษ์คำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๓ นางสาวสิรินภา คำสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๔ นางสาวสุพรรษา จิตตคาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๕ นางสาวสุภานันท์ วรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๖ นางสาวสุริวรรณ วันภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๗ นายสุวิทย์ ดีพลงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๘ นายอชิตพล พันชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๑๙ นายอติชาติ หุนสุวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๐ นายอภิเดช นามเพ็ง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๑ นางสาวอภิษฏา คำแสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๒ นายอภิสิทธิ

์

พลภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๓ นางสาวอรนิภา นามมะณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๔ นางสาวอริสา นนกระโทก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๕ นางสาวอุษณีย์ เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๖ นายเอกรัตน์ สัตตัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๗ นางสาวเอมอร น้อยสีภูมิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๘ นางสาวกรชนก เสาร์ศิริ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๒๙ นายกฤษดา ติมินทร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๐ นางสาวกวินธิดา ทองพา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๑ นางสาวกัญญารัตน์ ปรักเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๒ นายกิตติโชค โสมูล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๓ นายกิตติโชติ กุลสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๔ นายจักรธร คำหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๑๒๓๕ นายจักรพงษ์ กาฬษร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๖ นางสาวจินตนา เจาจารึก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๗ นายจิรวัฒน์ พลยูง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๘ นางสาวจิราพร โมกภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๓๙ นางสาวจิราพรรณ มโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

๐๘๕ - ๒๑๒๔๐ นางสาวเจนจิรา พลอยบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๒๔๑ นายฉัตรมงคล ผ่องทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๒ นายชลชาติ สาเสาร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๓ นางสาวชลดา วังจ่อ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๔ นางสาวชลธิชา จันทรรัตนคีรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๕ นางสาวชลธิชา เบ็ญจขันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๖ นางสาวฑิตยา ปากฎรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๗ นายณัฏฐ์อัครา จิรทวิชัยเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๘ นายณัฐพงษ์ คานเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๔๙ นายณัฐวุฒิ สิทธิปญญา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๐ นายไตรภพ ทุมจาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๑ นายทศพร สายงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๒ นายธารทอง เดชกุญชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๓ นางสาวธิดารัตน์ แกมแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๔ นายธีระพงค์ พรหมวิเชียร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๕ นายธีระวัฒน์ นาคะวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๖ นายนพเก้า ลำภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๗ นายนพรัตน์ คนเพียร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๘ นายนราธร เขียวสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๕๙ นางสาวนลิตา วงค์มะณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๐ นายนันทวัฒน์ ภาสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๑ นายนันธวัฒน์ชัย สัจจา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๒ นางสาวบุญฑริกา ม่วงสาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๓ นายปกรณ์ เกตุอุบล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๔ นางสาวปนัดดา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๕ นางสาวประภัสรา หอมจำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๖ นางสาวปริยาภรณ์ บุญขันธุ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๗ นายพงษ์พิชญา ภาษี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๘ นายพยงค์ศักดิ

์

พูลสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๖๙ นางสาวพัชรี ภิญโญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๐ นายพีรภัทร เตณะวัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๑ นายพุฒิพงษ์ สีสิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๒ นางสาวภัคจิรา สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๓ นางสาวภัทรวรินทร์ ภูเดช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๔ นายภานุวัตร มูลรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๒๗๕ นายภาสกร สีนิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๖ นางสาวมัณฑิตา แก้วกุลปญญา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๗ นายรัตนศักดิ

์

สุทธใจดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๘ นางสาวรัตนาพร งอนจำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๗๙ นางสาวรุ่งฤดี แก้วกันยา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

๐๘๕ - ๒๑๒๘๐ นายเรืองศักดิ

์

ศรีบุญเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๒๘๑ นางสาวลลิตา วิจิตขะจี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๒ นายวรรณะ ดิษฐวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๓ นางสาววราภรณ์ ทองล้วน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๔ นายวันเฉลิม ศรีทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๕ นายวันชัย ศรีเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๖ นายวิษณุ อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๗ นายศรนรินทร์ ธรรมวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๘ นายศิรสิทธิ

์

มหาพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๘๙ นางสาวศิรินภา นามสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๐ นายสรายุทธ พึงตาแสง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๑ นางสาวสิริวิมล เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๒ นางสาวสุชาวดี ชอบใหญ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๓ เด็กชายสุริยา สุมะมาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๔ นายอติชาติ โคตรสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๕ นายอนุสรณ์ มูลสูงเนิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๖ นายอภิสิทธิ

์

วิชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๗ นายอรรถกร แบ่งรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๘ นางสาวอรสา พรมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๒๙๙ นางสาวอรอุมา นามโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๐ นางสาวอารยา เศรษโฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๑ นายอำนาจ สองวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๒ นายอิทธิพล เมืองหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๓ นางสาวอินทิรา พรมสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๔ นายเอกชัย วิชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๕ นายเอกพงษ์ พลอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๖ นายเอกรินทร์ พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๗ นางสาวกนกวรรณ สัตตาโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่มอ่อนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๐๙ นางสาวกมลชนก ทรัพย์สมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๐ เด็กหญิงกมลเนตร น้อยจันทึก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๑ นายกมลศักดิ

์

จันทร์ทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๒ นายกรรชัย นวลสาหร่าย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๓ นางสาวกรรณิกา เทพสุระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๔ นางสาวกรรณิการ์ บุริขำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๓๑๕ นายกฤชตะวัน สุวรรณธาดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๖ นายกฤตนะ ศิริหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๗ นางสาวกวินธิดา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๘ เด็กชายก้องเกียรติ วรรณมหินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๑๙ นายก้องภพ เชือแก้ว

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

๐๘๕ - ๒๑๓๒๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรสงวน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๓  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๑๓๒๑ นางสาวกัญญารัตน์ มะลิหวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๒ นางสาวกานติมา สุขใหญ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๓ นายก้าวตะวัน บุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๔ นายกิตติพงษ์ แก้วคำใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๕ นายกิตติพศ คำผุย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๖ นายกิตติภณ พลสงคราม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๗ นายกิตติภูมิ แก้วสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๘ นายกิตติวรรณ บวงเพ็ชร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๒๙ นางสาวกุลธิดา อาศัยสงฆ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๐ นายเกรียงไกร ไทยสงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๑ เด็กหญิงเกสรา ยามชม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๒ นายเกียรติชัย กะการดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๓ นายเกียรติศักดิ

์

คุมสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๔ เด็กหญิงขนิษฐา งามเถือน

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๕ นางสาวเขมิกา มะโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๖ เด็กชายคมธัช สุนทรบุญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๗ นางสาวครองขวัญ วินทะไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๘ เด็กชายจตุโกณ เจริญฤทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๓๙ นางสาวจรรญาพร สายสีโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๐ นางสาวจรัญญา ทองทิพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๑ นายจักรกฤษ เกษร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๒ นางสาวจันจิรา ชาติสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๓ เด็กหญิงจันทิมา บุญอินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๔ เด็กชายจารุกิตติ

์

พัฒโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๕ เด็กหญิงจิรกานต์ สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๖ นายจิรวัฒน์ วังสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๗ เด็กชายจิระวัฒน์ น้อยหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๘ นางสาวจิราพร วันจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๔๙ นายจีรวุฒิ เวียงซ้าย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๐ เด็กชายจุลจักร ชิลวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ สังเขต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๒ นายเจตนิพัทธ์ สินสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๓ นายเจษฎา มะโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๔ เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันเหลือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๓๕๕ นางสาวฉันทิกา นาแซง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๖ เด็กชายชนันวิชญ์ มารศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๗ เด็กชายชยพล โสมเกษตรินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๘ นายชยางกูร ศรีจันทะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๕๙ นางสาวชลลดา มาตย์จันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

๐๘๕ - ๒๑๓๖๐ นางสาวชลลดา ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๓๖๑ นางสาวชลิตา ทะนารัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๒ นางสาวชวัลลักษณ์ อำมะเหียะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๓ นายชัยชนะ ช้อนพิมาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๔ นายชัยณรงค์ จันทะคูณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๕ เด็กชายโชคทวี มณีปกรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๖ นางสาวญาณิศา ตรีสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๗ นางสาวญารุณี สุดชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๘ นายณภัทร จันทร์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๖๙ นางสาวณภัสสร พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๐ เด็กชายณัฎฐกรณ์ วงศ์ทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๑ นางสาวณัฏฐ์ญา ทองนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมืนหาวงศ์

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๓ นายณัฐธพล เศรษโฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๔ นายณัฐพงศ์ มืดทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๕ เด็กชายณัฐพงศ์ สองคำแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๖ นายณัฐพงษ์ ชุมเหมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๗ นายณัฐพร ชินรำ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๘ เด็กชายณัฐพล ต้วมสูงเนิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๗๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ จำปานา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๐ เด็กชายณัฐวัตร อิมกลาง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๑ นายณัฐวุฒิ สุโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๒ นายดำรงศักดิ

์

บุญประเทศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๓ นายตะวัน แก้วคำไสย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๔ เด็กชายตะวัน ชิดหนองคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๕ เด็กชายถิรบุตร พุฒภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๖ นายทนงกรณ์ ใหญ่ลำยอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๗ นายทยุติธร โสรธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๘ นายทินกร โหประยูร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๘๙ นายธนกฤต เหลียมไทย

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๐ เด็กชายธนโชติ พุ่มทองดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๑ เด็กชายธนทร สาระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๒ เด็กหญิงธนพร วารุรัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๓ เด็กชายธนพล คำวงศา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๔ นายธนพล นกเล็ก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๓๙๕ นายธนพัฒน์ พรมเฟอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๖ นายธนภัทร จุลเสริม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๗ นายธนภัทร์ พินิจลำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๘ นายธนวัฒน์ ก้านจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๓๙๙ เด็กชายธนวัฒน์ วังสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

๐๘๕ - ๒๑๔๐๐ นายธนากร จตุเทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๔๐๑ นายธนากร ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๒ นายธนากูล นามสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๓ นายธนาธร ชุมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๔ นางสาวธมนวรรณ จันทร์เพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๕ เด็กหญิงธมนวรรณ ทองดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๖ นายธรรมนูญ ฝากกาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๗ นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๘ นายธีรพัฒน์ ไหมนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๐๙ นายธีรพัทธิ

์

ไฝกระโทก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๐ เด็กชายธีรศักดิ

์

วิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๑ นายธีระวัฒน์ ไปพรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๒ นางสาวธีราพร ศรีประสาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๓ นายนครินทร์ ศรีภู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๔ นายนภัสกร ดีสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๕ นายนภัสกร เอียงหลง

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๖ นางสาวนภัสสร บุญโกมล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๗ นางสาวนรินทร์ทิพย์ เยียมพลัง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๘ นายนฤมิต วิชระโภชน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๑๙ นายนัฐวุฒิ เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๐ นายนันทกรณ์ นันทจินดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๑ นางสาวนันท์นภัส ชาติวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๒ นางสาวนันท์นภัส สามารถกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๓ นายนันทวัฒน์ ดวงศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๔ เด็กชายนิธิกร สียางนอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๕ เด็กหญิงนิสากร แสนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๖ นางสาวบุญยนุช พูลสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๗ นายบุณยวีร์ เตียงสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๘ นายปฏิภาณ ผดุงรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๒๙ เด็กชายปฐมพงษ์ มะละตะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๐ เด็กชายปณชัย หงษ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๑ นางสาวปนัดดา บุญมะณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๒ นางสาวปภาวรินทร์ โพธิสนาม

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๓ นายประกาศิต มูลดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๔ เด็กหญิงประวีณามัย ต้นหนองสรวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๖  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๔๓๕ นางสาวปริศนา เศษวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๖ นางสาวปรีญาภรณ์ นำกระจาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๗ นายปญจพล บัวลอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๘ นายปารเมศ สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๓๙ เด็กหญิงปญาณัฐ หวลคิด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

๐๘๕ - ๒๑๔๔๐ นายปยพนธ์ ผิวขำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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่

๐๘๕ - ๒๑๔๔๑ เด็กชายปยะโชติ พุฒตาล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๒ นางสาวปยะพร เฉิดเจือ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๓ นายปยะวัติ แหลมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๔ นางสาวเปรมฤดี ดีการนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๕ เด็กชายเผ่าเทพ สุทธิสนธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๖ นายพงษ์ภิสิทธิ

์

ขันสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๗ นายพชรพล แก่มแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๘ เด็กหญิงพนิดา ธรรมษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๔๙ นางสาวพรนิภา แก้วสมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๐ นางสาวพรรณิภา กันนุฬา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๑ เด็กหญิงพรายแพรว ช้อยชด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๒ นางสาวพฤกษา ศรีหาญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๓ นางสาวพัชรพรรณ รัดชำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๔ นายพัชรพล บ่อชน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๕ นายพายุ ศิริพิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๖ นางสาวพิชชภา เจริญภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๗ นางสาวพิชญาพร โคตรบุญเรือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๘ นางสาวพิชญาภา ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๕๙ นายพิพัฒน์ หม่องพรหม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๐ เด็กหญิงพิมพิศา ไชยดำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๑ นายพีรพล ซุยคง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๒ นายพีรพัฒน์ มาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๓ นายพีรพัฒน์ อาจเดช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๔ เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่มอ่อนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๕ นายพีรภัทร พันสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๖ เด็กชายพีรวัศ ทาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๗ เด็กชายพีรวิชญ์ คำแสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๘ นายพีระดนย์ ชัยพิมพา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๖๙ เด็กชายพีระพัฒ นามสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๐ นายพุฒิพงศ์ น้อยสีภูมิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๑ เด็กหญิงเพียงดวง เกิดมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๒ เด็กหญิงแพรพิไล ผดุงเรียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๓ นางสาวแพรพิไล เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๔ เด็กหญิงแพรวา ไกรทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่

๐๘๕ - ๒๑๔๗๕ นางสาวแพรวา พิกุลทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๖ เด็กหญิงภคพร วิเชียรโรจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๗ เด็กชายภมรพรรณ จันทร์นี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๘ นายภัทรพล ตุ่งพิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๗๙ นางสาวภัทรวดี ภูเงินขำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

๐๘๕ - ๒๑๔๘๐ นางสาวภัทรวดี อุตรา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๑๔๘๑ นายภาคภูมิ ดีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๒ นายภาณุพงษ์ ช้อยชด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๓ เด็กชายภาณุวัฒน์ อดทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๔ นายภานุพงศ์ สาโดด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๕ เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๖ เด็กชายภูมิรินทร์ ศิริศาสตร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๗ เด็กชายภูมิสิทธิ

์

เกิดมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๘ นายภูริ ศรีมนตรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๘๙ นายภูวเนตร จำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๐ นายมงคล พรมบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๑ นายมงคล พาที วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๒ เด็กชายมงคลชัย สอนสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๓ นางสาวมณนภา สัมปชัญญะกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๔ นางสาวมัณทิชา พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๕ นายยืนยง เนืองสกล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๖ นายยุทธนันท์ เชือสระคู

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๗ นายยุทธนันท์ ทีหัวโทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๘ นางสาวยุทินัน พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๔๙๙ นางสาวยุภาวดี พัฒโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๐ นางสาวยุวรรณดี เหล็กกล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๑ เด็กชายรพีพัฒน์ คงชะเวท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๒ นายรพีภัทร ศรีโนนม่วง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๓ นายรัฐพล เชียวบัญชี

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๔ นายรัฐศาสตร์ สุ่มพุก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๕ นางสาวรัตติยากร สว่างศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๖ นายรัตนพล มะโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๗ เด็กชายรุ่งทวี อบภิรมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๘ นายรุจิภาส ศรีโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๐๙ นางสาวลลิตา ดีสีทา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๐ นางสาวลลิตา สุวรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๑ เด็กหญิงลักษณพร แปวประเสริฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๒ นางสาวลักษณารีย์ ภูหมืน

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๓ นางสาวลัดดา คำกองเกิง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๔ นางสาวลัดดาวัลย์ อดทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๘  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๕๑๕ นางสาวลัทธวรรณ เสียงเพราะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๖ เด็กชายลิขสิทธิ

์

วรโชติธนาพงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๗ นางสาววชิรญาณ์ เจริญภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๘ นายวทัญู วัฒนเพ็ญไพบูลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๑๙ เด็กหญิงวนิดา คำอ่อนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

๐๘๕ - ๒๑๕๒๐ นางสาววนิดา วิชาพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๘  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๕๒๑ นางสาววรรณ์นิษา เพ็ชรรักษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๒ นางสาววรรณรดา อ่างคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๓ เด็กหญิงวรัญญา ดีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๔ นางสาววราทิพย์ จันทร์งาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๕ เด็กชายวราวุฒิ คำหวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๖ นางสาววลินดา บ่อคุ้ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๗ เด็กชายวัชรพงศ์ ปรีชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๘ นายวัชรพล ทับสีแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๒๙ เด็กชายวัชรพัฒน์ สุดหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๐ เด็กชายวายุพัฒน์ รู้ตากแดด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๑ นางสาววาสนา ฉิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๒ นางสาววิภารัตน์ พุดไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๓ นางสาววิภาวรรณ ใบนอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๔ เด็กหญิงวิมลสิริ เพียรคาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๕ นางสาววิริยา บุญล้อม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๖ นางสาววิลาวัลย์ ยอดรัก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๗ นางสาววิไลพร คำลอย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๘ นายวีระชัย หนองสิม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๓๙ นายวุฒิชัย โกสัสโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๐ นายวุฒิชัย ทองหล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๑ นายศรณ์ศรัณย์ ธรรมวัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๒ นางสาวศรสวรรค์ มัญสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๓ นางสาวศรัลพร คำสมศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๔ นายศราวุฒิ สำโรงแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๕ เด็กชายศราวุธ สายุตร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๖ นางสาวศวิตา มาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๗ เด็กหญิงศศิกาญน์ สุทธิโสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๘ นางสาวศศิธร วีระวงศ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๔๙ นางสาวศสิกานต์ มาฎารักษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๐ นางสาวศิริลักษ์ เดชสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๑ นายศิริวัฒน์ แก้วพินิจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๒ นายศุภกิตติ

์

ภาษิตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๓ เด็กชายศุภพิชญ์ อุดม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๔ นางสาวศุภวรรณ หนักแน่น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๙  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๕๕๕ นายสยาม สมบัติธีระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๖ นางสาวสรวงสุดา สุนนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๗ เด็กหญิงสาธิตา ขันเพีย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๘ เด็กหญิงสาริศา คงสมนึก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๕๙ เด็กชายสิทธิกร เชิงหอม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

๐๘๕ - ๒๑๕๖๐ เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๙  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๕๖๑ นายสิทธิศักดิ

์

อรรคฮาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๒ นายสิปปกร ว่องเพชรชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๓ นายสิปปกร แฮกนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๔ นายสิริศักดิ

์

วงศ์ภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๕ นางสาวสุกัญญา เกตุพุธ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๖ นางสาวสุกัลยา ข่าขันมะลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๗ นางสาวสุชานาถ ขวนทองห้าว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๘ นางสาวสุดารัตน์ อดทน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๖๙ นายสุเดชา เมืองกลาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๐ นายสุตนันท์ พินิจงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๑ นายสุนทร จันทร์หนองสรวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๒ นางสาวสุนันทา วงศ์จำปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๓ นางสาวสุนิตา มัญสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๔ นางสาวสุพรรณี นารีนาถ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๕ นางสาวสุพรรษา วิจิขากี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๖ นางสาวสุพิชชา วงศ์เสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๗ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๘ นางสาวสุภาวิณี มาใกล้ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๗๙ นางสาวสุภาวิดา หอมหงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๐ นายสุรพันธ์ ยามชม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๑ นายสุริยา สิงห์สนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๒ เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีพัว

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๓ นางสาวสุวัจนี สุดสกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๔ นางสาวโสภิตนภา บุบผาสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๕ นางสาวหนึงฤทัย

่

บุตรหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๖ เด็กชายไหมไทย เพ็งนำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๗ นายอดิเทพ ศรีธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๘ เด็กชายอดิศักดิ

์

ยางเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๘๙ เด็กชายอธิรักษ์ พลขันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๐ เด็กหญิงอภิชญา ลาสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๑ นายอภิเดช แก้วเขียว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๒ นายอภิรักษ์ พันธ์พรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๓ นายอภิรักษ์ สว่างศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๔ เด็กชายอภิวัฒน์ นาเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๐  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๕๙๕ นายอภิสิทธิ

์

มาตรจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๖ นางสาวอรทัย สอนคุณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๗ นางสาวอรปรียา นิลนนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๘ เด็กหญิงอรพิญ เหลียมใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๕๙๙ นายอรรถพร พรหมราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

๐๘๕ - ๒๑๖๐๐ นายอรรถพล แก้วภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๐  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๖๐๑ นายอริยะ ธรรมษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๒ เด็กหญิงอริสรา ศิริคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๓ นายอัจฉริยะ นามไพร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๔ เด็กหญิงอัมพร จันทร์ศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๕ เด็กหญิงอาทิตยา ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๖ เด็กชายอามิน สละสวัสดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๗ เด็กหญิงอาริสา พลอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๘ เด็กหญิงอารียา ทังทอง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๐๙ เด็กหญิงอารีรัตน์ นวลแย้ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๐ เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๑ เด็กชายอิงค์ณภัทร สีหานาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๒ นางสาวอินทิรา ประเมินชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๓ เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมอาษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๔ เด็กหญิงกนกกาญจน์ เบ้าทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๕ เด็กชายกฤษฎา สิงคาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๖ เด็กชายกวินภพ จุลเสริม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๗ เด็กชายก้องเกียรติ บุญเบ้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๘ เด็กชายกันต์อเนก สุทธิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๑๙ เด็กชายกิตติโชติ เชือจีน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๐ เด็กชายกิตตินันท์ ศรีธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๑ นางสาวกิตติยาภรณ์ แสนบุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๒ เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดชาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๓ เด็กหญิงกุลณัฐ โพธิสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๔ เด็กหญิงกุลนภา รุ่งสว่าง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๕ เด็กชายกุลนันท์ ทองไชย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๖ เด็กชายเกรียงพสิษฐ์ นรรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๗ เด็กหญิงเกวลิน สุขดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๘ เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๒๙ เด็กชายไกรวิน โตะเส็น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๐ เด็กหญิงขจารินทร์ วรรณคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๑ เด็กหญิงขนิษฐา อุ่นนำเทียง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๒ เด็กชายขวัญชัย ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๓ เด็กหญิงขวัญฤดี สมสมัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๔ เด็กชายคมชิต บุญประเทศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๖๓๕ เด็กชายครรชิต จันทวี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๖ เด็กหญิงจรรยาพร กงใจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๗ เด็กชายจอห์น ชาวกล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๘ เด็กชายจักรรินทร์ ต้อนสุกรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๓๙ เด็กชายจัตุพล พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

๐๘๕ - ๒๑๖๔๐ เด็กหญิงจิดาภา สาหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๑  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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่
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่

๐๘๕ - ๒๑๖๔๑ เด็กชายจิรโชติ สีนาดนาวา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๒ เด็กหญิงจิรพัชร วงค์นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๓ เด็กหญิงจิรภิญญา นิยมลักษณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๔ เด็กหญิงจิราพร พลสิม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๕ เด็กชายเจตวีร์ ภูมิประเทศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๖ เด็กชายเจษฎากร จันทราช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๗ เด็กหญิงเจษฎาพร เศรษโฐ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๘ เด็กหญิงชญาภา อุดพ้วย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๔๙ เด็กหญิงชนันยา อินทชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๐ เด็กหญิงชนาพร ธรรมเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๑ เด็กหญิงชลธิชา มาตย์จันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๒ เด็กหญิงชลาลัย โกสัสโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๓ เด็กชายชัชฌานนท์ แก้วไผ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๔ เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๕ เด็กชายชุติพนธ์ แผลงฤทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๖ เด็กหญิงญาณิศา แสนกล้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๗ เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วภูมิแห่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๘ เด็กหญิงณัชชา ดอนทราย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๕๙ นายณัชพล สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๐ เด็กชายณัชวรพรต จิรทวิชัยเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๑ เด็กชายณัฐชนน อ่อนหา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๒ เด็กหญิงณัฐทิชา พร้อมบัวปา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๓ เด็กชายณัฐธพัฒน์ สายเชือ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๔ เด็กหญิงณัฐธิดา อุตรา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๕ เด็กหญิงณัฐพร บุญประเทศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๖ เด็กชายณัฐพล ดวงเดียว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๗ เด็กชายณัฐพล นันโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๘ เด็กชายณัฐภัทร กาสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๖๙ เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๐ เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญไชย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๑ เด็กชายเดชา อาจเดช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๒ เด็กชายทิวากร สอนวิชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๓ เด็กชายธนกร ผุดบัวดง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๔ เด็กชายธนโชติ พันธะมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๑๖๗๕ เด็กชายธนเดช เหล่าสมบัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๖ เด็กชายธนพล พุฒตาล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๗ เด็กชายธนภัทร พลอนันต์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๘ เด็กหญิงธัญญภรณ์ บุญเบ้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๗๙ เด็กชายธัญญา สิทธิศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

๐๘๕ - ๒๑๖๘๐ เด็กหญิงธิติกาญจน์ พิมพ์โช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๒  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๖๘๑ เด็กชายธีรภัทร พนรเขต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๒ เด็กหญิงนปภา พิมพ์วาป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๓ เด็กชายนพวรรณ มาตย์สาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๔ นายนเรนทร์ฤทธิ

์

ทองมาก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๕ เด็กชายนวพล เทียมคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๖ เด็กชายนำพล พุทธิชนม์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๗ เด็กหญิงนำหนึง

่

รืนมาลี

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๘ เด็กชายนิกร สูงห้างหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๘๙ เด็กหญิงเนตรนภา ไหมทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๐ เด็กหญิงปราณี จันทร์ศิริสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๑ เด็กชายปริวัต วิชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๒ นายพงศกร สอนสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๓ เด็กหญิงพัณณิตา พลอาจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๔ เด็กหญิงพัตรพิมล ธรรมรักษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๕ เด็กชายพิสิษฐ์ ทรงศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๖ เด็กชายพีระพัฒน์ ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๗ เด็กชายไพบูลย์ ไชยศรีรัมย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๘ เด็กชายภัทรวงค์ชัย ภูษณะภัทระ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๖๙๙ เด็กชายภัสสรชัย พิงภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๐ เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๑ เด็กหญิงมัณฑณา ศรีคำนวน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๒ เด็กชายรชฏ เจริญทัศน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๓ เด็กชายรพี อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๔ เด็กชายรัชชานนท์ มีสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๕ เด็กชายรัชตพล พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๖ เด็กหญิงรัชนก ทาโพนงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๗ เด็กชายรัชพล กองแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๘ เด็กชายรัฐภูมิ ปจจุโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๐๙ เด็กชายรัฐภูมิ พลหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๐ เด็กชายรัตน ศรีรัตนพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๑ เด็กหญิงวรรณวิสา สังสุดชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๒ เด็กหญิงวรัญญา เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๓ เด็กชายวัชรวีร์ ยงยืน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๔ เด็กชายวิชชากร สดใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๗๑๕ เด็กหญิงวิภาดา สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๖ เด็กหญิงวิภาดา หงษ์ธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๗ เด็กชายวีรวัฒน์ เตณะวัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๘ เด็กชายวีรวัฒน์ พัดโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๑๙ เด็กหญิงศศิกานต์ เขียวโคตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

๐๘๕ - ๒๑๗๒๐ เด็กหญิงศิรประภา นามสิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๓  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๐๘๕ - ๒๑๗๒๑ เด็กชายศิริชัย วุฒิยา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๒ เด็กชายศิริโชค แสงงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๓ เด็กหญิงศิรินภา สุวรรณธาดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๔ เด็กชายศิริวัฒน์ มูลวันดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๕ เด็กชายสุชานนท์ ทองล้น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๖ เด็กหญิงสุภาพร เคนสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๗ เด็กหญิงสุภาพร ชมชิด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๘ เด็กชายสุรพล แสวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๒๙ เด็กชายเสฎฐวุฒิ สัมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๐ เด็กหญิงโสภิตา โยธา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๑ เด็กชายอนวัช นามสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๒ เด็กชายอนุวัฒน์ ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๓ เด็กชายอนุศิษฏ์ ปเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๔ เด็กชายอภิชัย โสภัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๕ เด็กชายอภินัทร์ ทุมจาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๖ เด็กชายเอกรัฐ พลขันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๗ เด็กหญิงกมลทิพย์ ลาวัลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๘ เด็กหญิงกฤษณา อ่อนหวาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๓๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พีรพงศ์ศิลป วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๐ เด็กชายกิตติธัช ใจเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๑ เด็กหญิงกุลณัฐ ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๒ เด็กหญิงกุลธิดา ศรีพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๓ เด็กชายเขือนเพชร

่

ทองแม้น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๔ เด็กชายจตุรวิชญ์ บุญถม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๕ เด็กชายจิรภัทร แอบสระน้อย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๖ เด็กชายจิรวัฒน์ สังกะสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๗ เด็กชายจิรายุส์ เขียวสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๘ เด็กหญิงเจนจิรา ไชยหาบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๔๙ เด็กชายฉัตรเพชร การะเกตุ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๐ เด็กหญิงฉันชนก ไชยเนียม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๑ เด็กหญิงชนกานต์ ศรีชาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๒ เด็กหญิงชนัญชิดา บุญประมวล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๓ เด็กชายชัญพงศ์พัฑธ์ ด้วงกลาง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๔ เด็กชายชัยกุล ทวีพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๔  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗
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่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๗๕๕ เด็กชายชัยชนะ ชัยศรีดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๖ เด็กชายชาณุ ณ สกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๗ เด็กชายไชยวัฒน์ หัดกันยา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๘ เด็กชายญาณวัฒน์ คำมะณี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๕๙ เด็กหญิงญารินดา พันธ์ชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

๐๘๕ - ๒๑๗๖๐ เด็กหญิงฐรินดา เภสัชชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๔  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๗๖๑ เด็กชายฐิติโชติ สมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๒ เด็กชายณภัทร ทองศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๓ เด็กหญิงณัฐทิชา นพชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๔ เด็กชายณัฐนันท์ ขำเนตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๕ เด็กหญิงณัทปพร ศรีพลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๖ เด็กชายตริณภักษ์ ฉันทภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๗ เด็กหญิงตรีรัตน์ เครือแวงมล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๘ เด็กชายทวีศักดิ

์

สายพรมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๖๙ เด็กชายแทนคุณ พิลึกเรือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๐ เด็กชายธงไชย วรรณศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๑ เด็กชายธนกฤต ชืนสุขเกษมกุล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๒ เด็กชายธนโชติ พิมตะครอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๓ เด็กชายธนภูมิ คล่องแคล่ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๔ เด็กหญิงธนวรรณ พาลาสี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๕ เด็กชายธนากร ประจิตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๖ เด็กชายธนากร พลหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๗ เด็กชายธรรมสรณ์ เบ้าทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๘ เด็กหญิงธวัลกร จันทร์เพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๗๙ เด็กชายธีรวุฒิ สังกาวร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๐ เด็กชายธีราพร ใหม่ยานิจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๑ เด็กชายนนทวัฒน์ สุดชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๒ เด็กชายนราธิป เกษา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๓ เด็กชายนฤเบถฐ์ ศรีเวช วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๔ เด็กหญิงนิรัชพร แก้วมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๕ เด็กชายบารมี ปรากฎ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๖ เด็กชายบารมี มีหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๗ เด็กหญิงบุณยนุช ผลาเลิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๘ เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีนาทนาวา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๘๙ เด็กหญิงปนัดดา แสวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๐ เด็กชายปรมัต ดีปญญา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๑ เด็กชายปริญญาพัฒน์ เพียรดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๒ เด็กชายปณณวัฒน์ ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๓ เด็กชายปานทอง มีหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๔ เด็กหญิงปาริฉัตร แผนสันเทียะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๕  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๗๙๕ เด็กหญิงปาลิตตา วรวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๖ เด็กหญิงปยทัศน์ หนองหาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๗ เด็กชายปยะพงษ์ ผ่องสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๘ เด็กชายพงศธร คานทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๗๙๙ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทะวะลัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

๐๘๕ - ๒๑๘๐๐ เด็กชายพัสกร ทองดอนดู่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๕  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๘๐๑ เด็กหญิงเพชรดวงตา สุขยานุดิษฐ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๒ เด็กหญิงภัทรภรณ์ วงเวียน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๔ เด็กชายภูมินทร์ สมบัติวงษ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๕ เด็กหญิงมลัยพร นันท์ไสย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๖ เด็กหญิงเรือนขวัญ สมทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๗ เด็กชายฤทธิเดช กัญญาเลิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๘ เด็กหญิงลลิตา แซ่อุ้ย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๐๙ เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีนิล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๐ เด็กชายวรากร ติวันตะ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๑ เด็กชายวราเทพ ซุยคง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๒ เด็กหญิงวราพรรณ สุขเกิด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๓ เด็กชายวิชัย ครองผักแว่น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๔ เด็กชายวิชิต สุระโส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๕ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นามภูมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๖ เด็กชายวิษณุ วงค์หินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๗ เด็กชายวีระภัทร พลสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๘ เด็กชายวีระวัฒน์ วะศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๑๙ เด็กหญิงศดานันท์ พาเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๐ เด็กหญิงศศินิภา ทองวิเศษ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๑ เด็กชายศักดิพัฒน์ แก้วปน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๒ เด็กหญิงศิริพร นามบุดดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๓ เด็กหญิงสุกัญญา บัวขาว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๔ เด็กหญิงสุภัสสร อุปชิต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๕ เด็กชายอชิระ ธนะทรัพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๖ เด็กหญิงอนุธิดา ดลแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๗ เด็กหญิงอริสรา คำสีมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๘ เด็กหญิงอริสรา ทาทัพไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๒๙ เด็กชายวชิระ สระทองลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ บูรณ์เจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๑ เด็กหญิงกมลชนก ผิวคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๒ เด็กหญิงกมลชรัตน์ สุดชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๓ เด็กหญิงกรวรรณ นามภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๔ เด็กหญิงกวินตรา แดงหยวก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๖  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๘๓๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดโพธิ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๖ เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรรณพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๗ เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๘ เด็กหญิงกาญจนา หลงชล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๓๙ เด็กหญิงกานต์ณิชา โลกา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

๐๘๕ - ๒๑๘๔๐ เด็กชายกิตติคุณ วลัยศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๖  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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๐๘๕ - ๒๑๘๔๑ เด็กหญิงกิตติญา ปกเคนัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๒ เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๓ เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๔ เด็กชายกิติศักดิ

์

ราชภักดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๕ เด็กหญิงขวัญรัตน์ ผานำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๖ เด็กหญิงเขมิกา บุดดาวัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๗ เด็กชายคุณาสิน เลยไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๘ เด็กหญิงแคทติยา กมลเลิศ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๔๙ เด็กชายจตุรวิชญ์ บุญคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๐ เด็กชายจักรพัติย์ แก้วกระโทก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๑ เด็กชายจักรภัทร สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๒ เด็กชายจักราวุธ อุ่นคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๓ เด็กหญิงจันจิรา สุขบุญศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๔ เด็กหญิงจันทมณี เทียนคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๕ เด็กหญิงจารวี เบ้าทอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๖ เด็กชายจารุวิทย์ เขียวสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๗ เด็กหญิงจิดาภา ชืนสุขเกษมกุล

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๘ เด็กชายจิรนรินทร์ แก้วใสย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๕๙ เด็กชายจิรายุ รัตนสังข์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๐ เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิสนาม

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๑ เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองนรินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๒ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๓ เด็กหญิงเจสซี

่

สเมดดิง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๔ เด็กชายฉัตรินทร์ บรรณสิทธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๕ เด็กหญิงเฉลิมสุข ศรีสร้อยพร้าว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๖ เด็กหญิงชญาดา สนิทพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๗ เด็กหญิงชนกวรรณ พิมพ์ผา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๘ เด็กหญิงชนัญจนา วาสนาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๖๙ เด็กชายชนาธิป ทรัพย์ศิริ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๐ เด็กหญิงชนาภา รัตนวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๑ เด็กหญิงชลดา ชมสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๒ เด็กชายชวนันท์ ดวงมาลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๓ เด็กชายชัยวิวัฒน์ จันทะคูณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๔ เด็กชายชินกฤต สมพาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๘๗๕ เด็กชายโชคมงคล ชุมวัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๖ เด็กหญิงญานิศา จันทร์ศิริ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๗ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เลขนอก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๘ เด็กชายณพวีร์ ศรีธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๗๙ เด็กชายณัฏฐภัทร สุ่มมาตย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

๐๘๕ - ๒๑๘๘๐ เด็กหญิงณัฏฐา ประภาวรางศักดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๗  หน้าที ๒      

้ ่ ่

http://www.tcpdf.org


ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๘๘๑ เด็กหญิงณัฐฐาวีรกานต์ สายเชือ

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๒ เด็กหญิงณัฐธิดา เมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๓ เด็กชายณัฐพงษ์ พูลเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๔ เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีบุตรดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๕ เด็กชายณัฐพล สมสะอาด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๖ เด็กชายณัฐภรณ์ เปนไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๗ เด็กชายณัฐวัตร ธรรมโร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๘ เด็กชายณัฐวีร์ ชุมเหมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๘๙ เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๐ เด็กชายตติพงษ์ ชันไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๑ เด็กหญิงตรีชฎา พุกพิลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๒ เด็กชายตันนิกร คำชู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๓ เด็กหญิงทักษอร กลางคาร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๔ เด็กหญิงทิพย์เกษร แสนพันดร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๕ เด็กหญิงทิพานัน อ่อนหวาน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๖ เด็กชายทีปกร ชาญประโคน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๗ เด็กชายธนกร คำสิงห์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๘ เด็กชายธนกร ทำหินกอง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๘๙๙ เด็กชายธนกร สดใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๐ เด็กชายธนกฤต วงศ์ใหญ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๑ เด็กชายธนโชติ จันทสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๒ เด็กชายธนพนธ์ สิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๓ เด็กชายธนภูมิ ยางงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๔ เด็กชายธนศักดิ

์

อำศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๕ เด็กชายธนา พลภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๖ เด็กหญิงธนิตา หน่อจ๋อม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๗ เด็กชายธราเทพ แก่นคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๘ เด็กหญิงธัญชนก มีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๐๙ เด็กชายธันวา รัตนชืนอาภา

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๐ เด็กชายธิวานนท์ ทวีพจน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๑ เด็กชายธีรกานต์ ผานำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๒ เด็กชายธีรพงศ์ พนรเขต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๓ เด็กชายธีรพงศ์ เศษวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๔ เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์สำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๘  หน้าที ๑      

้ ่ ่



ศ. ๗

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๙๑๕ เด็กชายธีระเดช ราชพิบูลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๖ เด็กชายธีระพัทธ์ ทองดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๗ เด็กชายธีระพันธ์ นาแซง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๘ เด็กชายธีรัตม์ เลียงครุธ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๑๙ เด็กชายนพดล วิไลวรรณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

๐๘๕ - ๒๑๙๒๐ เด็กชายนพพล นครแสน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๘  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๙๒๑ เด็กหญิงนพมาศ ธนเชฎฐา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๒ เด็กหญิงนภาดา นาสมบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๓ เด็กหญิงนรากมล บุญเนตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๔ เด็กชายนฤภัทร สระตังหมง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๕ เด็กหญิงนัทชา หลักสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๖ เด็กหญิงนันทพร ภูผาหลวง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๗ เด็กหญิงนันทิชา สัตตัง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๘ เด็กหญิงนิภากร ทองดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๒๙ เด็กหญิงนิภากร ภูธร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๐ เด็กหญิงนิภากรณ์ วันโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๑ เด็กหญิงนิลวรรณ สุดเฉลียว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๒ เด็กชายบูรณ์พิภพ สมพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ แข็งขัน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๔ เด็กชายปฏิภาณ จอมสมสา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๕ เด็กหญิงปณิชา ภิญโญพัฒนกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๖ เด็กหญิงปนิดา พลอำนวย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๗ เด็กชายปรเมศวร์ สำโรงแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๘ เด็กหญิงประพิชญา ตอพิมาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๓๙ เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ไกรสินธุ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๐ เด็กหญิงปวิชญาดา พัดโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๑ เด็กหญิงปญญาพร สิงห์นันท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๒ เด็กหญิงปาริชาติ นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๓ เด็กหญิงปาริชาติ ภักดีเจริญ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๔ เด็กหญิงปาลิตา ศรพิมาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๕ เด็กหญิงปยนุช สิทธิศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๖ เด็กชายปยะ นามชารี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๗ เด็กหญิงปุณภัทร แก้วคำใส วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๘ เด็กชายพงศ์พัทธ์ พันธ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๔๙ เด็กชายพงษธร มาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๐ เด็กชายพนธ์พจน์ บุญศรีเมือง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๑ เด็กหญิงพนิตพิชา ดีวณิชกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๒ เด็กหญิงพรพิมล จัตุสอ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๓ เด็กชายพลกฤต กลมเกลียว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๔ เด็กชายพลพล พลอาจ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๙  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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่
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่
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่

๐๘๕ - ๒๑๙๕๕ เด็กหญิงพลอยมณี ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๖ เด็กหญิงพัชราพร อิมกลาง

่

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๗ เด็กชายพัทธดนย์ สว่างผุย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๘ เด็กหญิงพิชชาพา แก้วสว่างโลก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๕๙ เด็กหญิงพิชญาภัค ยมรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

๐๘๕ - ๒๑๙๖๐ เด็กหญิงพิชญาภา ทำมิภักดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๔๙  หน้าที ๒      

้ ่ ่
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บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๒๑๙๖๑ เด็กชายพิทวัส โสพณ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๒ เด็กหญิงพิมชนก ศิลธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ห่อไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๔ เด็กหญิงพิมพ์วิมล ขันสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๕ เด็กชายพิสิษฐ จอกแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๖ เด็กชายพีรณัฐ พลสิม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๗ เด็กชายพีรดนย์ เจริญพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๘ เด็กชายพีรพงษ์ พระหันธงชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๖๙ เด็กชายพีรพัฒน์ จำปาทิพย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๐ เด็กชายพีรภัทร นันโท วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๑ เด็กชายพีระพล ปดชา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๒ เด็กหญิงเพชรดา แก้วสว่างโลก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๓ เด็กหญิงแพรวา นามสม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๔ เด็กหญิงภัณฑิรา เวียงคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๕ เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิสระคู

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๖ เด็กชายภัทรพล นำคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๗ เด็กหญิงภัทรวดี สุขบุญศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๘ เด็กชายภัทราวุธ จันทร์ดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๗๙ เด็กหญิงภาวินี บุญประวัติ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๐ เด็กหญิงภาวินี ผ่านสำแดง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๑ เด็กชายภูชิชย์ ขอราศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๒ เด็กชายภูมิรินทร์ เจียมเริง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๓ เด็กชายภูวเดช เดชแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๔ เด็กหญิงมารีย์อาร์ อุ่มอ่อนศรี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๕ เด็กหญิงรติรัตน์ นูญสภา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๖ นางสาวระเมียด สุจริต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๗ เด็กหญิงรักตาภา ภาสองชัน

้

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๘ เด็กหญิงรัชญานันท์ กำดัด วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๘๙ เด็กชายรัฐภูมิ บุญล้อม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๐ เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีเพชร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๑ เด็กหญิงรุจิรา พุ่มสุข วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๒ เด็กหญิงวชนิดา จันทร์มงคล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๓ เด็กหญิงวนัชพร อันโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๔ เด็กชายวรภพ เจาจารึก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕๐  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๑๙๙๕ เด็กชายวรเมธ คงแหลม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๖ เด็กหญิงวรรณิดา แสนลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๗ เด็กหญิงวรัญญา สำโรงแสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๘ เด็กหญิงวรัญญา แสนลำโกน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๑๙๙๙ เด็กหญิงวริษา พลเวียง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

๐๘๕ - ๒๒๐๐๐ เด็กหญิงวลัยพรรณ หงษ์ธรรม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๒๐๐๑ เด็กชายวัชรพล จู่คำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๒ เด็กหญิงวัชราภรณ์ วีระพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๓ เด็กชายวัณณุวรรธน์ สาสอน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๔ เด็กหญิงวาราดา วงษ์วาลย์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๕ เด็กหญิงวาสนา เพ็ญจันทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๖ เด็กหญิงวิจิรัญญา สาระโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๗ เด็กชายวิชยา ฆ้องจันดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๘ เด็กหญิงวิภาวดี พาลี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๐๙ เด็กหญิงวิภาวี พินิจงาม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๐ เด็กชายวีรภัทร จังอินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๑ เด็กชายวีรภัทร เจนสำโรง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๒ เด็กชายวีรภัทร เปนไทย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๓ เด็กชายวีรวัฒน์ ชัยศรีดา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๔ เด็กชายวีระพงษ์ โหน่งบัญฑิต วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๕ เด็กชายวีระภาพ มาสระคู วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๖ เด็กชายวุฒิชัย สาผาย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๗ เด็กชายศรัณย์ หิมานนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๘ เด็กชายศักดิสิริ

์

คำแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๑๙ เด็กหญิงศิรภัสสร นามสิมมา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๐ เด็กชายศิริชัย เพ็งแจ่ม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๑ เด็กหญิงศิรินภา ยังเหม็น วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๒ เด็กหญิงศิริโสภา สำเภาดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๓ เด็กชายศิลา อันโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๔ เด็กชายศุกลณัฏฐ์ สมกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๕ เด็กชายศุภกร โสภาสิน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๖ เด็กชายศุภณัฏฐ์ นพเก้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๗ เด็กชายสรทร ทาลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๘ เด็กหญิงสาวิตรี ติดชม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๒๙ เด็กชายสิทธิพล นิยมลักษณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๐ เด็กหญิงสิริวิมล ธรรมเสนา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๑ เด็กหญิงสิริวิมล ศรีราธารา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๒ เด็กชายสุกลวัฒน์ บุญปก วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๓ เด็กหญิงสุจิตรา ชวนโพธิ

์

วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๔ เด็กชายสุธางค์ จังอินทร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕๑  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๒๐๓๕ เด็กหญิงสุนิษา ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๖ เด็กชายสุภวัฒน์ วังโน วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๗ เด็กชายสุวัฒน์ อินทริกานนท์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กองศรีหาจักร์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๓๙ เด็กหญิงหฤทัย สารพล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑

๐๘๕ - ๒๒๐๔๐ เด็กหญิงอชิรญา พุทไธสง วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๑
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้
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๐๘๕ - ๒๒๐๔๑ เด็กชายอดิเทพ สมบูรณ์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๒ เด็กชายอนิวัต เกษวงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๓ เด็กชายอนุพงษ์ ประจงค์ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๔ เด็กหญิงอภัสรา เกตุแก้ว วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๕ เด็กหญิงอรจิรา อาชนะชัย วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๖ เด็กหญิงอรปรียา สุภบุตร วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๗ เด็กหญิงอัยญาดา พานคำ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๘ เด็กชายอัษฎาวุธ ไสวกุล วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๔๙ เด็กชายอานันท์ วาเหลา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๐ เด็กหญิงอารยา เสนบุญมี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๑ เด็กชายอิฐสรา ศรีภูงา วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๒ เด็กชายอิทธิกร เมืองหนองหว้า วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๓ เด็กชายอุดม ยามชม วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๔ เด็กชายโอบกิจ ฝูงใหญ่ วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๕ เด็กหญิงไอลดา ยินดี วัดกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๖ นายจิรศักดิ

์

บุตรงาม วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๗ นายธีรเดช แก้วกาง วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๘ นางสาวปาจารีย์ หงษ์ทอง วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๕๙ นายศักดิดา

์

บงลา วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๐ นางสาวอัสมาพร แสงจำรูญ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๑ นายบรรจง ชืนเชิงชม

่

วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๒ นายธนวัฒน์ งามสุด วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๓ นายพีระพงษ์ บูรณะกิติ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๔ นางสาววรรลัยลักษณ์ จอมแดนนา วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๕ นางสาววิไลวรรณ จตุเทน วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๖ นางสาวศิรินภา โยคาวัฒน์ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๗ นางสาวกัญญารัตน์ สายแถม วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๘ เด็กชายธันวา แก้วเขียว วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๖๙ นายปยพนธ์ ผลาผล วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๐ นางสาววีร์สุดา นามคำ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๑ นายศุภกร นวะภา วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๒ เด็กชายอนุสรณ์ ปาโท วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๓ นายอภิชัย บุญชาย วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๔ เด็กชายจตุรงณ์ งามสุด วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕๒  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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๐๘๕ - ๒๒๐๗๕ เด็กชายชัยมงคล ถวิลผล วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๖ เด็กชายจิรภัทร์ สมทรง วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๗ เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธูปนำคำ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๘ เด็กชายก้องเกียรติ เกตุภูงา วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๗๙ เด็กชายพินิจกร สาหินกอง วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๕๒

๐๘๕ - ๒๒๐๘๐ เด็กชายพีรเดช แก้วทอง วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๕๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๘๕ - ๒๒๐๘๑ เด็กหญิงรินระดา เกตุภูงา วัดยางเครือ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๒ เด็กชายนวรัฐ นิลสระคู วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๓ เด็กชายชาญชัย บุตรวงศ์ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๔ นางสาวปานชีวา แสงทอง วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๕ เด็กชายพิทักษ์ พรมลี วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๖ เด็กชายนิวัช สนิจพจน์ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๗ เด็กชายสรศักดิ

์

แสนพล วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๘ เด็กชายชนพล วรรณวงษ์ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๘๙ เด็กชายดนุสรณ์ มีอุดร วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๐ เด็กชายธีรพล แสงสกล วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๑ เด็กหญิงนันทนา สามขา วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๒ เด็กหญิงปภัสสร กายขุนทด วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๓ เด็กหญิงปาริชาติ ขุนหาญ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๔ เด็กหญิงภัทรวริญท์ ศรีโบราณ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๕ เด็กชายภูธิป สุทธิเสน วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๖ เด็กชายรพีพัฒน์ ขันอาสา วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

๐๘๕ - ๒๒๐๙๗ เด็กหญิงอภิญญา สุดชาติ วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๕๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๕๓  หน้าที ๑      

้ ่ ่
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ศ. ๗

รหัสสนาม : ๔๓๗๐๘๕

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (อุดมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

สนามสอบ วัดกลาง ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๘๕ - ๓๐๐๐๑ นางสาวจีรวรรณ เลิศพันธ์ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๒ นางสุพัตรา ผกามาศ วัดกลาง โรงเรียนบ้านนา ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๓ นายกิตติ จันทร์ทุม วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๔ นายลึก วงศ์สระคู วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๕ นางสาววรรณวิสา อ่างสุวรรณ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๖ นายวิเชียร ศรีโสดา วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๗ นายสมเดช ทำมิภักดิ

์

วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๘ นายสุกฤษฏิ

์

เศรษฐไตรรัตน์ วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๐๙ นายเอกรัฐ นิลเนตร วัดกลาง โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง ๑

๐๘๕ - ๓๐๐๑๐ นายคุณากร แผลงฤทธิ

์

วัดยางเครือ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๔๓๗๐๘๕  ธรรมศึกษาชันตรี (อุดมศึกษา)  ห้องสอบที ๑  หน้าที ๑      
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