ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๑,๑๐๐ คน ขาดสอบ ๖๐๙ คน คงสอบ ๑๐,๔๙๑ คน สอบได้ ๒,๗๗๔ คน สอบตก ๗,๗๑๗ คน (๒๖.๔๔%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายกิตติยากร ทองชื่น

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแกด

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงวาริตตา ทรงกลด

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแกด

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงศิวะพร

พวงสิงห์
แนวมั่น
เลี่ยมดี

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแกด

นุชเจริญ
เปงทอง
พิรานรัมย์
ทองบุญ
ด้วงนิล
พุทธแสง
แก่นทิพย์
เนตรสง่า
สัจจสุจริตกุล
คู่กระสังข์
ศิลาโชติ
เสนาพิทักษ์
บุญจง
ช่างหล่อ
ทองโสม
บัวจันทร์
ภูรยา
ไชยเพ็ชร
พันธ์บุตร

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายณภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงดลยา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายปฐพี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงปุณยาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงวรนุช
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงวรรณภา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงสุภาวิตา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุพร
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายธีรภาส
เด็กชายพลภัทร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายธนกรณ์
เด็กชายพรสวรรค์
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสิทธินนท์

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียนาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียนาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแกด
วัดโนนแกด
วัดโนนแกด
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดบ้านหอย
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยเพ็ชร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงถุงถาวรีย์ คำประสาร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กชายเทวฤทธิ์ วันโสภา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กหญิงเนตรอักสร คำแปล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กหญิงภัทรวดี ศักดิ์สวัสดิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กหญิงวิมลสิริ จำเนียร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑ เด็กชายกิตติภน คำตัน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กชายกิตติวินท์ บุญราช
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กหญิงนภัสวรรณ วันสุรีชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กชายปญญากร เสมอ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงปณณพร พิมพกัน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กหญิงพิณทิพย์ เครือแสง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กหญิงสกาวเดือน จันทร์เกษ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งมีดี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงสุกัญญา ดูแล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กชายอภิมงคล ปราณีตพลกรัง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ ศาสดา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงชุตินันท์ บุญตาโลก
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓ เด็กหญิงฑิตยา
ยืนยง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กชายปณณวัฒน์ ทับทวี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงวีระพัฒน์ วงษ์คำตา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงฐิติภัทรา ขินทรมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กชายณัฐบุตร ครุทธะกะ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘ เด็กชายคามิน
คำคูณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙ เด็กชายชนะชัย พันธ์ขาว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กชายธีรเดช
บุญหวาน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กชายนันทวัน ทองสาย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒ เด็กชายประสิทธิ์ นุ่มนวน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงปาลิตา บุญพบ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔ เด็กหญิงพรรณถชล มิ่งสอน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงพัชรมณฑ์ มณีวงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กชายภควัต
ชมภูประเสริฐ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กชายระพีภัทร ศรีเมือง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กชายรัฐธรรมนูญ สาโดด
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงวัชรินทร์ญา หัวเสือ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองครก

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองครก

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองครก
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสวง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสวง

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายอนุชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายขวัญชัย
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเข็มจิรา
เด็กหญิงฐิติยารัตน์
เด็กหญิงดารารักษ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กชายนิวัฒน์
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภูศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กหญิงวริญาธิดากร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗

เด็กหญิงสุธารา
เด็กชายอนันตโชค
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงนิภาลัย
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายชินโชติ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓

เด็กชายตะวัน
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอทิติยา
เด็กชายอัคเดช

ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

นามสกุล
นวลใส
พันธ์ขาว
ไชยลา
นามคำ
เสมอเชื้อ
สิทธิสาตร
พันธ์ขาว
พิเคราะห์
ยะสิงห์
ศรีดาพันธ์
นวลใส
ทวีสาร
เปงทอง
แดงนอก
สุปตติ
วงศ์กาใสย์
แสงศร
คนไว
สุขแฉล้ม
ศรีเสมอ
ปองกัน
พันธ์ขาว
พุฒได้สุข
มณีวรรณ
นวลใส
เนตรวงค์
ประกอบดี
บัวรินทร์
ปราบภัย
รุ่งสว่าง
มณีทอง
ทันบุตร
มิ่งศร
เพชรินทร์
สีสวาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคำ

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคำ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดมหาพุทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙

ชื่อ

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกิติญาดา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชูขวัญ
เด็กหญิงบุณยนุช
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรพินท์
เด็กหญิงอริสา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงอรุณลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑ เด็กหญิงอัตฉราภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒ เด็กหญิงอินทิราพร

เด็กหญิงอุษามณี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔ เด็กหญิงกิตติมา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กหญิงขวัญพิชชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายคทาธร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงชมพูเนกต์
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐชุดา
เด็กหญิงธัญณิชา
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายปฤษฎี
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงปุณยวีร์

นามสกุล
วงศ์เจริญศุภโชค
สมเทพ
เปงทอง
แสงนิล
สุ่มมาตย์
โพธิ์ขาว
วิชาศิลป
เข็มขาว
เฝาสันเทียะ
บุญคำ
โหราย์
น้อยพรหม
ด้วงนิล
ชมภูพ้ืน
ใสแก้ว
วิชัย
พรมมา
ถึงเสียบญวน
ทองอันตัง
ไชยเสนา
เทียบคำ
พิทักษา
โพธิ์ขาว
โพธิ์ขาว
ไชยสงคราม
ศรีอักษร
พรรณโรจน์
ไชยสถาน
พิทักษ์
ศรีคราม
จิตรมาตร
จันทร์โท
ศิลาวรรณ
กรไกร.
สุวรรณพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายพีรยุทธ
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายสถิตย์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายธันวา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงอรนลิน

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑ เด็กหญิงอิศราภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐

เด็กหญิงสุรานี
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปวริตา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑ เด็กหญิงวิรัลยุพาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายวิวัฒน์ชัย
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศุภานัน
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุนทร
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กชายชำนาญ
เด็กหญิงณัฐธิดา

นามสกุล
พงศ์พิละ
ศิริกร
ลอดภัย
ศรีแดน
โสภณสิริ
อร่ามเรือง
เพี้ยบุญมาก
สังข์ทอง
ทับทิมศรี
คำศรี
อ้วนผิว
ศรีหะบุตร
กิ่งเกษ
กองเงิน
ตามบุญ
สืบเพ็ชร
วรรณทวี
เพี่ยบุญมาก
คำจันทร์
วรรณทวี
ปกษา
จันทร์ตน
นัยนิตย์
สีสุชัย
โพธิ์ขาว
พิมพ์สมาน
วรอรรถ
โพธิ์ขาว
แห่งสมัย
วรรณทวี
คำโสภา
โทเพ็ชร
จำปาปา
เขตสกุล
ใจธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดโพนเขวา
วัดโพนเขวา
วัดโพนเขวา
วัดโพนเขวา
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕

เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายนาวา
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงรุ้งลดา
เด็กชายกิตติศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖

เด็กชายจักรพงษ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖

เด็กชายสุริยนต์
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงณัชธิชา
เด็กชายดุษฎี
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กหญิงดรุณี
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนภสรณ์
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงนุชนภา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพรรณิดา
เด็กหญิงพิมพ์อร
เด็กหญิงวรมณี
เด็กชายอติชาติ
เด็กหญิงชญานุตย์
เด็กชายณัฐ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗ เด็กหญิงทิพยาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายภควัต

นามสกุล
คูณมา
เขาลาด
วรรณทวี
มังษา
พ่วนสูงเนิน
ยิ่งสมบัติ
นาชัยคำ
โพธิ์ขาว
วงศ์ประเทศ
สุรเสนธ์
ไชยสนอง
ตามบุญ
เสาเวียง
นัยนิตย์
พวงแก้ว
นิยมคุณ
สังคลุน
กิ่งภาร
สร้อยศรี
โคตรวงศ์
พันที
วรรณเลิศ
ปุราถานัง
ยอดพงษา
รุ่งแก้ว
สมจิตร
พิลาม
เจริญราช
ทำนัก
จันเทวา
รุ้งแก้ว
สุวรรณชาติ
แก้ววิชัย
สิงวงษา
แก้ววิชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสั้น

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสั้น
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสั้น

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมหาราช ๓
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายภัทรพล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงธันยลักษ์
เด็กหญิงปวดี
เด็กชายปวริศ
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงช่อลดา
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงนิตติยา
เด็กหญิงบุณยอร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

เด็กหญิงเมธาวินี

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐ เด็กหญิงรัณทญาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กชายศิริพล
เด็กหญิงสุลีภรณ์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชนันท์พร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กหญิงพรทิพย์

นามสกุล
ชาญชัย
แก้วอุดร
โยธาพล
วงค์แหวน
แสวงทรัพย์
อาจปรีชา
พจนา
จันทร์ศรีทอง
บุญประสพ
อุปแก้ว
จิตติ
ตู้น่ิม
พิศดาร
มงคลเคหา
แน่นอุดร
วรรณทวี
แก้วคำมิ่ง
วิลัย
พงษ์ศิลา
วงละคร
พรมกา
เทนสุนา
แก่นทอง
ฤทธิ์เรือง
สมฤทธิ์
ชมชื่น
พูลสวัสดิ์
ระวังชนม์
ประทุมทิพย์
เมืองจันทร์
จันทร์เขียว
ผิวกำ
ไชยบำรุง
รัตมาน
กุลทะโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอีปงโพนวัว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้านำท่วม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเข็ง
วัดหนองเข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดหนองแข็ง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

ชื่อ
เด็กชายยสินทร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖ เด็กหญิงศิริญากรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอัยสุวรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายเทพนม
เด็กชายธนพจน์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนภษร
เด็กชายบูรพา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชลันธร
เด็กหญิงณัฎฐา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายภานุมาส
เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายศตวรรษ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔ เด็กหญิงหยาดเพชร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายจารุวัฒน์

นามสกุล
อ้มหอม
ชูกำแพง
บุญฑล
เจริญรอย
เย็นรำ
วรรณทอง
ชูกำแพง
การบรรจง
เจริญรอย
เอมชอุ่ม
โรจน์แจ้ง
ประถมบุตร
สีลาพันธ์
ผะกาแดง
พันธ์สีมา
ไชยโคตร
สีหวาด
จันทวี
พงญาติ
สืบสิงห์
ทองจันดา
กุลวงษ์
บุตราช
ชูกำแพง
ฐานะ
ทวีทรัพย์
แร่เขียว
ทุมมากุล
ชูกำแพง
จันทร์เขียว
วรครุธ
ผะกาแดง
เกษอินทร์
จันทมาศ
บุญเติม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายจารุวิชญ์ บุญใหญ่
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กชายธนกฤต กิ่งถา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กหญิงเบญญาภา มุ่งหมาย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กชายพรสวรรค์ ไตรรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงไกร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕ เด็กชายวรพล
อมรชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กชายศักดิ์ติธัช ดวงบุตร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗ เด็กหญิงอนันตญา ปอมแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘ เด็กชายกฤษฎา ชาตรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงจริยาพร ค้าเจริญ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กหญิงจินดารัตน์ โสภา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กหญิงณัฐทิชา ระวังชนม์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กชายธนวันต์ ศาสนา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายธนากร
ชมจันทึก
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กหญิงนิสากร เนาวโรจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กหญิงวิภาพร รวงทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงสิริวรรณ มาลัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กหญิงสุนิสา
เครื่องคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กหญิงพัณณิตา สุตะพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงศศิพร
เผ้าอาจ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐ เด็กหญิงศิริวิมล ดวงศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กหญิงอรรถยา ทองทับ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กหญิงเกษรินทร์ บุตรศาสตร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓ เด็กชายธนพร
ดวงศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กชายธนวัฒน์ หนุนวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กหญิงธัญชนก สุตะพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงวรัญญา ถุนกระโทก
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กชายฐนกร
หมุ่ยโท
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กชายอภิสิทธิ์ จังอินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายนฤพล
มาลัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กหญิงณัฐวรรณ เกษีสังข์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กหญิงกิตติยา แสงภักดี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กชายเกียรติกุล รัตนะวงศ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กหญิงนวพร
ชาวนา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กหญิงพิชญา สุระกุล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงพรต
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงพรต
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพงพรต
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสุเทพนิมิต
วัดสุเทพนิมิต
วัดสุเทพนิมิต
วัดบ้านผือมอญ
วัดบ้านผือมอญ
วัดบ้านผือมอญ
วัดบ้านผือมอญ
วัดบ้านผือมอญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิกาวี
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธา
เด็กชายอริย
เด็กหญิงอัจฉรียา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓

ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔ เด็กหญิงกิริดาวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

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

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

เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงคุณิตา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงญาณสรณ์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายปวิกรณ์
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงชลธิษา
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายปณณธร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายบุญญวัฒน์
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายเอกพล

นามสกุล
ศรีแก้ว
สุจริต
สาลีพันธ์
เผ่าพันธ์
พรมมา
ธรรมบุตร
เพียงทอง
กะตะศิลา
ถาพันธ์
นันนอง
โพธ์ศรี
พิทักษา
การสุวรรณ์
แก้วประดิษฐ์
บุญมาก
พวงเกษ
เพชรวรรณ
สืบบุตร
บุตรมา
อิสามี
สาบุตร
คงยนต์
บรบุตร
สิทธิเดช
แพ่งพนม
มาโค
โกกะพันธ์
นรสาร
รอบโลก
เสาร์ทอง
จำปา
สังเทียบ
ทองบาง
ประเสริฐเวด
บุญปก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.๒๓)

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.๒๓)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.๒๓)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงญานิศา เพ็งแจ่ม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑ เด็กชายธีระศักดิ์ จิตต์กลาง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒ เด็กหญิงอัญชลี มากี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓ เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเสริม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔ เด็กชายกฤษณกันต์ ช่วงเชิญ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร บุดดีเคน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖ เด็กชายกิตติพัฒน์ ธรรมนิยม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗ เด็กชายณัฐพร
พันสคาม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘ เด็กชายเตชิต
แสงยุติธรรม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙ เด็กหญิงนริสรา คุ้มสุวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐ เด็กหญิงนวิชญาภา แพทย์กลาง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑ เด็กชายนิรินทร์ พรมสิงห์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒ เด็กชายเปรมณัฐ มีชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓ เด็กชายพัชรดนัย บุญเรือง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อุทัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕ เด็กหญิงภัสราภรณ์ บรรณบดี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖ เด็กหญิงวีรดา
สมใจ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗ เด็กหญิงสุมาลี
คะรังรัมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘ เด็กหญิงไอย์ญาฎา ดอกแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙ เด็กชายพงศกร สอนสุภาพ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐ เด็กชายวีระภัทร ทองแสน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑ เด็กชายอภิวิชญ์ ภูมิพรม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒ เด็กหญิงชนิดาภา โปร่งจิต
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓ เด็กหญิงปภาดา ชัยชนะ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔ เด็กหญิงปภาวี
ชัยชนะ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕ เด็กหญิงปุริฉัตร สมโภชน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖ เด็กชายพีระพันธุ์ ศรีเสริม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗ เด็กหญิงมณีรัตน์ บุราณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘ เด็กชายวัชรินทร์ ดวนใหญ่
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙ เด็กชายวีระพงษ์ จันมณี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐ เด็กหญิงสิริวิมล ชาวหันคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑ เด็กหญิงหงษ์ภิรมย์ ภิรมย์น่ิม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒ เด็กหญิงอรกัญญา อินทรคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓ เด็กหญิงอริสรา โนนกอง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔ เด็กหญิงอโรชา เพ็งแจ่ม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.๒๓)
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

สังกัดวัด
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หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอาริสา โนนกอง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖ เด็กหญิงอารีรัตน์ เพ็งแจ่ม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗ เด็กชายพรประสิทธิ์ นพอาจ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘ เด็กชายภูมินทร์ แย้มสาย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙ เด็กชายโยธิน
สมบัติ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐ เด็กหญิงดวงมณีย์ มุขดา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑ เด็กชายธนวัฒน์ เกตุกุล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒ เด็กชายธรรมภณ ปราบพาล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓ เด็กหญิงเขมจิรา ทัพซ้าย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔ เด็กชายชยพล
พันธนาม
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕ เด็กชายชาติกล้า โคกแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖ เด็กชายฐิติพันธ์ จันครา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
อบเชย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘ เด็กชายธณกร
โพธิ์ลาภด้วง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙ เด็กหญิงธนพร
สมวงศ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐ เด็กหญิงธัญสิริ
คำเครื่อง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑ เด็กชายนัทธพงษ์ ปลัดม้า
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒ เด็กหญิงนันทกานต์ ถาวร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓ เด็กหญิงเบญญาภา เรืองศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔ เด็กหญิงปริยฉัตร วันดี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕ เด็กหญิงปยภิมุข จงรวมกลาง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖ เด็กชายพงศกร ละประโคน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗ เด็กชายพิชิต
คำเครื่อง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กหญิงภวิภา
สิงห์แพง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙ เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ยิ่งเสมอ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐ เด็กชายมงคล
ชิณบุตร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑ เด็กหญิงวารุณี
ถาวร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒ เด็กหญิงวิภาดา โปร่งจิต
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กชายอชิตะ
พันธ์แก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กหญิงอัญณชา โสภน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕ เด็กชายธณัติ
ปดถาแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖ เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วประสิทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กชายประกาย ไชยวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กชายเปรมศักดิ์ บุญสิงห์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงพิตราภรณ์ ฝากทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุง

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุง

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงรักกล้า
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑ เด็กหญิงวาสนา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กหญิงวิจิตร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กชายสิงหนาถ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑

เด็กชายกิตติกร
เด็กชายฉลองชัย
เด็กหญิงรัศมี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายศิริมานนท์
เด็กหญิงสิริโสภา
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายภัทรณัสม์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายดรัณภพ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายฉัตรภาพ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธวัชชัย

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒ เด็กชายนรินทร์โชติ

เด็กชายวรดร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔ เด็กหญิงเกวลิน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕ เด็กชายพัฒนรินทร์

เด็กชายพิมภัคส์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗ เด็กชายสมพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘ เด็กหญิงเอื้อมดาว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙ เด็กหญิงกวีพิชญา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

เด็กชายจักรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒ เด็กชายจิราภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กหญิงช่อผกา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงชัญญานุช
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑

นามสกุล
สังข์ทอง
คงศรี
แสงอรุณ
กุลไวทย์โกวิท
ช้อยจังหรีด
หาญคำภา
ศรีดำ
ศรีดำ
ชุ่มศรี
เหล่าเพชร
พุทธวงค์
คงคะหาญ
ถาวร
คงคะหาญ
เกลี้ยงไทยสงค์
พันธะพัฒน์
ชินบุตร
หาญมงคลศักดิ์
จันทำ
เพ็งแจ่ม
พันธะพัฒน์
วงค์คำเหลา
เพ็งพันธ์
พันธพัฒน์
ชำนิสังข์
จำปาหอม
บุดดาวงค์
สังขาว
เพ็งพันธ์
เพ็งแจ่ม
กลำน้อย
ศรียงยศ
ธรรมนิยม
ศรียงยศ
ชีพอุดม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขวาว
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขวาว
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขวาว

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขวาว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขวาว

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขวาว
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขวาว
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขวาว
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขวาว
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดทุ่งไชย (ชัยมงคล)
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดบ้านเขวา
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดปาพิมลมังคลาราม
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายชัยพล
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนธรรม
เด็กชายธนาวุธ
เด็กหญิงธันยรัศมิ์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนารีรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓ เด็กชายบุญธนาวัฐน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔ เด็กหญิงบุญศิริกานต์

เด็กหญิงปาริฉัตร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖ เด็กหญิงปาริสรา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗ เด็กหญิงปยะพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘ เด็กหญิงพิมลวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศศิกร
เด็กชายสุธีมน
เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงฐิติกาญน์
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายเตวิช
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายจิติศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒ เด็กหญิงทัศนาวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายจีรายุทธ
เด็กชายชนพัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงจันทร์ทา
เด็กชายสุทธิพร
เด็กหญิงสุนทรี

นามสกุล
ศรปญญา
เกษกุล
สีดี
รังสร้อย
แหลมไธสง
ศิลปเลิศถาวร
จันทำ
เวทนา
โปร่งจิต
เกษกุล
จันทำ
เมืองจันทร์
เกษกุล
ศรีละออน
พิมพ์อุบล
คล่องใจ
ไกรยา
เพ็งแจ่ม
เพ็ญแจ่ม
ชมภูเทศ
บุญจันทร์
บุญจันทร์
พลศรี
บุญจันทร์
บุญเลี้ยง
บุญอาษา
มังคะลา
ศรีมันตะ
เจริญศรี
ทัดเทียม
อุ่นจิต
ไล้ทอง
มุขขันธ์
ดอนไพรแหยม
รุ่งแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจี่ย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจี่ย
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจี่ย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
วัดแสงใหญ่
วัดแสงใหญ่
วัดแสงใหญ่
วัดแสงใหญ่
วัดโพธิ์ศรี
วัดสระบัว
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านเจี่ย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงเมตตา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงอรวิภา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงลนินี
เด็กหญิงวริดา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายจิรพันธ์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธรรมโชติ
เด็กชายพิศวัฒน์
เด็กหญิงเพียงเพ็ญ
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายครองภพ
เด็กหญิงจันทร์รัตน์
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐธิดา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

นามสกุล

ดวงแก้ว
สมมา
ลือเกียงคำหล้า
คำเรือง
ประสานวงค์
สรรพศรี
อารีย์
เงาศรี
ศรีวิเศษ
เจริญนาม
เขียวอ่อน
ช่วยเปลี่ยน
เงาศรี
สีสะวะ
จันทร์ละออ
เงาศรี
แสวงพันธ์
พละศักดิ์
หงษ์วิลัย
จันละออ
ทศบุญ
คำนคร
เงาศรี
สติปญ
จันทาทอง
สลักคำ
แก้วพวง
สำราญ
จันทร์แจ่ม
คำแพง
อยู่ศรี
บุญเสนอ
ทาระ
เด็กหญิงณิชากานต์ แก้วคำปา
เด็กชายทัพพ์ทองแท้ ทองทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจี่ย
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจี่ย

๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำเต้าโนนสวน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

สังกัดวัด

วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านหมัด
วัดบ้านหมัด
วัดบ้านหมัด
วัดบ้านหมัด
วัดบ้านหมัด
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดสระสิม
วัดโนนสวน
วัดโนนสวน
วัดโนนสวน
วัดโนนสวน
วัดโนนสวน
วัดโนนสวน
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๘๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายธันยธรณ์
เด็กหญิงปริชญา
เด็กชายศราวศกร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายธนบดี
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายเจตริน
เด็กหญิงเฌอเอม
เด็กหญิงณภัสวัลย์
เด็กหญิงธัญทิพ
เด็กหญิงธัญวรรณ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงปรายฝน
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายจิรานุวัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายศักดิเทพ
เด็กชายอรรถชัย
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัทร์ธิดา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรุ่งรัชนี

นามสกุล
ชัยราช
อ่างเฮ้า
พิมพา
แก่นสาร
สืบเสน
ปนบุญ
หมื่นไธสง
ซาเงิน
มะณี
สีหะวงษ์
สุรวิทย์
วราพุฒ
เอกศิริ
ชราศรี
สร้อยทอง
ปองเศร้า
จันทร์หอม
เนตรหลับ
ปองเศร้า
แก้วคำ
ศรีเนตร
ชารี
วรบุตร
ชราศรี
สุรวิทย์
พลทิพย์
เกษศรีรัตน์
คำแก้ว
สุรวิทย์
สุรวิทย์
พรรณา
บุญกว้าง
แสงเนตร
สุรวิทย์
โตใหญ่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีปาด
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีปาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีปาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีปาด
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีปาด

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงวิลัยญาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑

เด็กชายสงกรานต์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กชายเอกนรินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงกานต์ชิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖

เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กหญิงฆัษพร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงถิรดา
เด็กชายธนวัชร์
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบุญปลูก

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กหญิงปวริศา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙ เด็กชายปวีณ์กร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กชายปยะวัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑ เด็กชายปุญญพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖

เด็กหญิงปุณณดา
เด็กชายพงศ์ระวี
เด็กหญิงพรภัสสร
เด็กชายพรรษา
เด็กหญิงพริบดาว

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘

เด็กหญิงพิชชาอร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙ เด็กหญิงพิชญะทิพา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายมโนพัศ
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กชายรังสิมันตุ์

นามสกุล
พันธ์วิไล
พิมพันธ์
สุรวิทย์
ลาอำ
สุราวุธ
หอมสนิท
พุตจะโปะ
แก้วพรหม
สุนันท์
ชิณวงค์
หงษ์อินทร์
ชินพาส
รองสุพรรณ
ผูกมั่น
เพ็ชรเมืองจันทร์
เณรกูล
เสาเกลียว
ด้วงสูงเนิน
ขำศรีบุศ
พรมโชติ
ชาติมนตรี
อรัญถิตย์
โพธิ์พุ่ม
สิมณี
มีบุญ
เขียวเปยม
เกษแก้ว
ไชยสุระ
เธียรวรรณ
แถวปดถา
บัวบาน
ต้อนโสกรี
สังทอง
กลิ่นจันทร์
พากเพียร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓

๐๔/๐๑/๒๕๕๒
๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๑๐/๒๕๕๒

๐๖/๑๐/๒๕๕๑
๐๒/๐๓/๒๕๕๒
๐๔/๐๓/๒๕๕๒
๑๖/๐๓/๒๕๕๑
๐๘/๑๑/๒๕๕๑
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๑๓/๐๑/๒๕๕๒
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๐๒/๐๓/๒๕๕๒
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๑
๒๕/๐๖/๒๕๕๑
๒๕/๐๓/๒๕๕๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๒๙/๑๐/๒๕๕๑

๐๒/๐๒/๒๕๕๒
๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
๑๔/๐๓/๒๕๕๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๘/๐๔/๒๕๕๒
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

๐๖/๐๖/๒๕๕๑
๐๑/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
วัดหนองไฮ
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
วัดบ้านบัวน้อย
โรงเรียนบ้านพันลำ
วัดพันลำ
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปอยหนองแสง วัดหนองแวง
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วัดคำบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายรัตนชัย
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงศุภานัน
เด็กหญิงสวรรยา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายทฤตกรณ์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิดามาศ
เด็กหญิงธีรนาฏ
เด็กชายนพวิชญ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนัชชา
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนิติธร
เด็กชายนิธิกรณ์
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงบุศรา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพุทธธิดา
เด็กหญิงมุนินทร์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรุจิราภรณ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิภาวินี
เด็กชายวุฒิพงษ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

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

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

นามสกุล

ตามบุญ
ลีลา
พิมโคตร
วรรณทอง
กันตะบุตร
ชราศรี
ห่อคำ
คำทูลตา
เจ็ดจันทึก
พวงพันธ์
เวียงคำ
สุระเสน
ศรีภักดี
เลิศศรี
หันแจ้ด
ศรีเพชร
คำเพราะ
บัวจูม
พันธ์วิไล
วัฒนากิตติรัตน์
ทาทอง
บุญจันทร์
แก้วเนตร
ทวีบุญ
เสียงหวาน
โขสูงเนิน
ทาระลัย
พินิจกานต์กุล
ลอนลับ
สนิท
ศรีหาบุตร
คำอำ
เด็กหญิงศรัญญ์รัตน์ ภูติยา
เด็กหญิงศศิภา พิมพา
เด็กชายศิริพงษ์ ดนตรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงสุธีมนต์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕ เด็กหญิงสุพรรณนิการ์

เด็กหญิงสุพิชญา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กชายสุวิทวัส
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

เด็กชายอนันดา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐ เด็กหญิงอนันยารัตน์

เด็กหญิงอมรรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒ เด็กชายอรรถพล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓ เด็กชายอังคกูล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวิภาภรณ์
เด็กชายวีระชาติ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอาทินันท์
เด็กชายณวัฒน์

นามสกุล
ทูลจิตต์
แก้วโยธา
พิมเสน
ลิ้มสุวัฒน์
แสวงบุญ
โชติสุภาพ
ทศชุม
บัวงาม
เล็กทองพันธ์
ศรีหาวงศ์
ฟกขาว
บุญมี
บุญสุข
อินทา
สุพรรณ์
แสงคำ
แพ่งสวัสดิ์
ปองเศร้า
ปนญาติ
กตัญู
สุรินทร์เลิศ
พร้อมพรม
มะณีจันทร์
โสระบุตร
สีคำ
คำวงษ์
ศรเพ็ชร
พรมล้วน
สะอาด
ธรรมแก้ว
สาลี
ร่วมใจ
สะอาด
วิชาธรรม
วงศ์ชนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดคำบอน
วัดบ้านโคก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายตะวัน
เด็กชายนารากร
เด็กชายพัฒนศักดิ์
เด็กชายสุชาติ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสิทธิพงษ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒ เด็กหญิงวิภาวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายอธิปพัฒน์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงกัญญาวีย์
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กชายกฤษ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กชายจิตรประภัสสร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กชายวชรายุทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔ เด็กชายอธิป
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕ เด็กหญิงจรรยมณฑ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓

นางสาวบุษราคัม
เด็กหญิงสุชานาฏ
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กชายภูรบดินทร์
เด็กชายยิ่งศักดิ์
เด็กหญิงวิราวรรณ์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรายุ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕

เด็กชายตรีเนตร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖ เด็กหญิงละอองดาว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗ เด็กหญิงสัตตบงกช
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙ เด็กหญิงสุธิดาภรณ์

นามสกุล
เมฆคลี
เตรียมสติ
ศรปญญา
ฤกษ์สว่าง
จันลา
สุขอ้วน
คำสะ
บรรพตะธิ
คงเขียว
ธรรมสุข
ยศโสธร
มาสขาว
ตำหนง
อ้อยรักษา
พันธ์ทอง
พงษา
นนทา
แดงด้วง
สกุลทอง
ขจีฟา
สาระชาติ
ตองติดรัมย์
พิเคราะห์
สุขหอม
ดอนผดุง
วรรณโสภา
ศรีไชยา
สมัครสมาน
ครองยุติ
ศรีพิทักษ์
ชาภักดี
สังวาลย์
สีทน
แถวปดถา
คำศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคก
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโคก
วัดบ้านโคก
วัดบ้านโคก
วัดบ้านโคก
วัดบ้านยาง
วัดสร้างเหล่า
วัดสร้างเหล่า
วัดสร้างเหล่า
วัดสร้างเหล่า
วัดสร้างเหล่า
วัดสร้างเหล่า
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดขามปอม
วัดขามปอม
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ
วัดโนนเรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายอักขราทร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายคัคนินท์
เด็กหญิงชื่นฤทัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงณิรชา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายนทีธร
เด็กชายนภเกตน์
เด็กหญิงนัฐธิชา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายนิติรัฐ
เด็กหญิงลักคณา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงนครินทร์
เด็กชายดิเรก
เด็กหญิงวรัญทิพย์
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายปณณวัฒน์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖ เด็กชายปุญญาพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑

เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงพรสินี

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒ เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์

เด็กหญิงณัฐณิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กชายศตายุ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓

นามสกุล
สีแสงหน่อม
โพธิ์ขาว
หล้าใต้
สุหงสา
แสงอุทัย
โคตรดก
พงษ์มณี
แสงตา
กำจร
วรรณทวี
หนูพัฒน์
พลขุนทด
พื้นอินทร์
สนิท
โหรา
พลพวก
บุญใหญ่
สงค์เมือง
กรอบทอง
โสดินนัย
ลาภประเสริฐ
พละศักดิ์
ปานเกิด
ทุมพลา
คำอุดม
บัวคำ
ซิ้มเทียม
พลเสนา
ขัดคำกอง
พงษ์มณี
ชัยพบ
บูรพา
จอมพันธ์
รัตน์ประกรณ์
ชาวพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอก
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขวา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนเรือ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านกอก
วัดบ้านเขวา
วัดยางน้อย
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงพีรญา
เด็กชายเมทัศ
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายอภิลักษ์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงช่อรฎา
เด็กหญิงณัชนันท์
เด็กหญิงนราพร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายปยทัศน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายสิริกร
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายนพฤทธิ์
เด็กชายนัฐกรณ์
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงณัฐรภา
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิทธิพล

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

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

นามสกุล

สีแดด
คำจันทร์
เพลินศิลป
สารโยธา
กองสุข
พาบุตร
ศรีแก้ว
พิลา
ศรีแก้ว
สาทิพจันทร์
พิลา
รักษาเชื้อ
พรมงาม
นูกอง
โสดา
พิลา
ภาเรือง
สิงห์ซอม
หาอาษา
ไกรษี
คุณลุน
วันทา
ขันชัย
รองสุพรรณ
ปนประสงค์
ไชยเชษฐ
ชิณวงศ์
สายศรี
พวงพันธ์
วรรณพิมพ์
เด็กหญิงเบญจกัลยา ผาแก้ว
เด็กชายศุภเสกข์ แก้ววงศา
เด็กชายวรพงศ์ ศรีมัง
เด็กชายสุริยาการ มาธิสุทธิ์
เด็กชายจักรินทร์ โสระเวช

เกิด
๑๗/๑๑/๒๕๕๒

๑๑/๐๕/๒๕๕๒
๐๕/๑๑/๒๕๕๒

๐๓/๐๔/๒๕๕๒
๒๖/๐๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๕/๒๕๕๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๒

๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๓๑/๐๗/๒๕๕๒

๐๘/๐๖/๒๕๕๒
๐๘/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๔/๒๕๕๒
๒๓/๐๙/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๕๒

๐๗/๐๑/๒๕๕๒
๐๑/๑๑/๒๕๕๒

๐๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๗/๑๒/๒๕๕๒

๒๓/๐๕/๒๕๕๒
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๒/๐๘/๒๕๕๑
๑๐/๐๔/๒๕๕๑
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

๐๒/๑๐/๒๕๕๒
๐๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๔/๒๕๕๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๒

๒๗/๐๘/๒๕๕๒

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๑๓/๑๑/๒๕๕๒

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

องค์กร / สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖
๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
วัดบ้านจาน
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
วัดบ้านจาน
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
วัดบ้านจาน
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
วัดบ้านจาน
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพา
วัดบูรพา
โรงเรียนบ้านนาดี
วัดนาดี
โรงเรียนบ้านนาดี
วัดนาดี
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
วัดผักแพว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
วัดผักแพว
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กชายธนารักษ์
เด็กหญิงธัญธร
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กหญิงรัชดาภา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕

เด็กหญิงวชรพร
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงออยอุมา
เด็กหญิงเคียงเดือน
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงภูษนิสา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกุลนัดดา
เด็กชายเก่งกาจ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชนัญชิดา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงฐิติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗ เด็กหญิงณิชากานต์

เด็กหญิงปวีณา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กหญิงศิรินภา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กหญิงกนกพิชญ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กหญิงณัฐรีวรรณ

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กชายทยากร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กชายวุฒิพงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒

นามสกุล
เริงชัยภูมิ
นิลเนตร
ศิริญาณ
แก้วหยาด
โพธิ
คำโสภา
หนองหว้า
สุริวินิจ
ไชยา
พินธุรักษ์
หมายมุ่ง
ศรีภิรมย์
กันหารินทร์
แก้วรักษา
อุปเทห์
ตุนา
เกตุรักษา
ภูพวก
แดงดี
สุริเตอร์
สุริเตอร์
สายโส
สุดสะอาด
สุขสุลี
สุนนนาม
ศรีโพนทอง
ปนนอก
สำราญใจ
พละศักดิ์
สุรวิทย์
กิ่มเกลี้ยง
บุญเต็ม
คำศรี
สายไชยสาน
กลิ่มเกลี้ยง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) วัดผักแพว
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

วัดบกขี้ยาง
วัดบกขี้ยาง
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๘๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายจักรวุฒิ
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงณัฐณิชา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐ เด็กหญิงพลอยวรเพชร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพีระวิชญ์
เด็กหญิงลักคณา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายอรัญ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงลลิณี
เด็กหญิงวัลยา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุริยา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงอมลวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายจักรี
เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กชายบรรณวัชร
เด็กชายอินทรเดช
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายมงคล
เด็กชายเมธัส
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงฐาปนีย์
เด็กชายดนุพล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงอภิสรา

นามสกุล
ศรีโคตร
วงค์ชา
คำสิงหา
พร้อมพรม
วงเศษ
ไกรศรี
ศรีบุระ
แก้วรักษา
จันทร์สา
มุขขันธ์
คำภูมี
พรมดี
ใบหอม
สิทธิโท
มุทาพร
ศรีใส
พรมดี
ทองขาว
สมหวัง
ชาลี
คำแสนราช
พลชัย
ทุยดอย
มีสง่า
พากเพียร
อารีย์
แพทย์นาดี
สูงโคตร
พงษ์พรม
บุญพอ
เชื้อชม
โสราชบล
ภู่ระหงษ์
อินทพันธ์
แจ่มศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐)

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดโนนผึ้ง
วัดโนนผึ้ง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดโนนสัง
วัดปาขี้เหล็ก
วัดหนองโอง
วัดหนองโอง
วัดใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอรอิสรา มูลไชย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑ เด็กหญิงอัญชิษฐา พลาโส
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒ เด็กชายรพีภัทร จำปาพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓ เด็กหญิงศุกร์หรรษา ใยเมือง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔ เด็กชายไอศูรย์
แสนเขียว
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕ เด็กหญิงชุติมา
จำเริญ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖ เด็กหญิงญาสุมินทร์ วิไลลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗ เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน นรสาร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙ เด็กชายธนกฤต อาจศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐ เด็กชายธนวัฒน์ นกทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑ เด็กชายธนากร
สุทธปญญา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒ เด็กหญิงภัณฑิรา จิตติพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓ เด็กหญิงมนิสา
ศิลารักษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔ เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ เชื้อนาวัง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕ เด็กชายลัทธพล ไพรวัลย์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖ เด็กชายวชิระ
มณีนิล
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗ เด็กหญิงสุจิตตรา ผิวบาง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘ เด็กชายรัชชานนท์ มีใจดี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙ เด็กชายไกรวิชญ์ หาโคตร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐ เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้อยใส
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑ เด็กชายณัฐวัฒน์ นวนวัน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒ เด็กหญิงธนิสร
มูลคำน้อย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓ เด็กชายนพรัตน์ พิมศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔ เด็กหญิงปรียานุช ผลบุญ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕ เด็กหญิงปณฑิตา ทิพย์มณี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖ เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สอนจำปา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗ เด็กหญิงวาสนา สุวรรณรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘ เด็กหญิงสิรินทร์ยา ทองภู
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙ เด็กชายพงศธร ไชยลา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐ เด็กชายพัชกร
สารบรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑ เด็กหญิงยุวดี
แก่นจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒ เด็กชายรัฐนันท์ จอมเกาะ
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓ เด็กชายวงศกร
ไชยลา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กหญิงอนงค์นาถ สิมารัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะฟก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะฟก
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะฟก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใต้
วัดใต้
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก
วัดมะฟก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงอรธิชา
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายยุทโธปกร
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงอินประภา
เด็กชายกล้ากวี
เด็กชายเกรียงสิน
เด็กชายฐณะวัฒน์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชรีภรณ์
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายสิปปกร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กหญิงอัญชรินทร์

เด็กหญิงกนิษฐา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กชายจักรกฤษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

เด็กชายสมหวัง
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘ เด็กหญิงสุภาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘

เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณภาพร
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงประดิภา

ศก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงประไพพรรณ

นามสกุล
สมพร
เมตตา
โพธิ์จันทึก
พิมพ์วงษา
ลาลุน
บุญธรรมชัย
ลาลุน
สาสังข์
สาสังข์
ชิณศรี
พรมดี
ลาลุน
พันนุมา
สายสินธ์
บัวส่อง
นีละพันธ์
ชิณพันธ์
ภาชู
สุวะไกร
แสงโยธา
ศุภศร
ลาลุน
โนนสังข์
บัวส่อง
คำแก้ว
แก่นจักร
จันแก้ว
โพธิบุตร
สุภาพันธ์
พรมพุ้ย
โพธิพันธ์
ชัยนาม
ไชยสาร
สีเสน
บุญพา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะฟก

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะฟก
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงปนมณี
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒

เด็กหญิงพีญาดา
เด็กชายภูชิช
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุสารี
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายภชานนท์
เด็กหญิงรสนันท์
เด็กชายวีรากร
เด็กหญิงอมริสา
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชชยา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธีทัต
เด็กหญิงนรมน
เด็กหญิงนันธิตา
เด็กหญิงนำทิพย์

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓ เด็กหญิงปรีดาภรณ์

เด็กชายปวีณชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงปวีณวัชร์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗ เด็กหญิงปยธิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กหญิงพิชญาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐ เด็กชายพินิจพงศ์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑ เด็กชายพีรดนย์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กชายเมธวิน
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔ เด็กชายเมธานันท์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓

นามสกุล
คำแก้ว
พลเยี่ยม
คำแก้ว
สีเสน
วงค์ศรีชา
แหวนหล่อ
ติลิบาล
กตะศิลา
ไกรจันทร์
รัตนวัน
ลานุสัตย์
บริบาล
อินโสภา
หงษ์อินทร์
ลาลุน
บริบาล
โพธิวัฒน์
งามศิริ
ดาวเรือง
คำศิลา
กรมภักตร์
กุลนอก
เชือกรัมย์
ดาวเรือง
แปนไทย
คำอุดม
จันทร์แดง
พรมศร
สุวรรณสา
โท่นขัด
ทองหล่อ
สีทาสังข์
บุญมานัส
สิงห์ดง
พรหมศร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดหนองโง้ง
วัดหนองโง้ง
วัดหนองโง้ง
วัดหนองโง้ง
วัดหนองโง้ง
วัดหนองโง้ง
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายยุทธศักดิ์ ยอดคำ
เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์ วงศ์เจริญ
เด็กหญิงวรรณวิษา ไชยงาม
เด็กหญิงศรัณญ์รัชต์ อ่อนศรี
เด็กชายศรายุทธ ทองเลิศ
เด็กหญิงสิริวรรณสา พิวขุนทด
เด็กหญิงสุชาดา ปลายด่วน
เด็กชายอรงกรณ์ อรรคบุตร
เด็กชายเอราวัฒน์ อรรคบุตร
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สีสดดี
เด็กชายกวิน
ปราณีตพลกรัง
เด็กชายกันติทัต หงษ์ทอง
เด็กหญิงกานต์ธีรา บัวพันธ์
เด็กหญิงเกศรินทร์ หงษ์สนิท
เด็กชายไกรวิชญ์ น้อยบาท
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขสมาน
เด็กชายชานน กมล
เด็กหญิงญาณิศา บุญอินทร์
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ กุมมารหล่า
เด็กชายตรรกวิทย์ พระสุรัตน์
เด็กชายธนกานต์ พรหมอารักษ์
เด็กชายธนัตถ์ เพ็งวิชา
เด็กชายธารภูผา มะลิกา
เด็กชายธีรติ
บุตรพรม
เด็กชายนัทธพงศ์ พรหมศร
เด็กชายบุญเกษม คำชื่น
เด็กหญิงเบญญาพร แวงยางนอก
เด็กชายปกรณ์ บุญอินทร์
เด็กหญิงปลิตา โพธิวัฒน์
เด็กหญิงปุณยนุช แสงสายออ
เด็กหญิงพัณณิตา ขันคำ
เด็กหญิงพิรญาณ์ สืบสานธรรม
เด็กหญิงพิรินดา โถชารี
เด็กชายภูวศิษย์ อิสริยาเลิศสุข
เด็กหญิงยลดา อำนวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐ เด็กชายรัชชานนท์
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐

เด็กชายวรพจน์
เด็กชายศิริณัฐ
เด็กหญิงศุภรัสมิ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุกะตา
เด็กหญิงสุธารัตน์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงชนิษฐา
เด็กหญิงโชติรัตน์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชกุล
เด็กชายธุวานันท์
เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงสุตาภัตร
เด็กหญิงอินทร์สุดา
เด็กชายปญณวัฒน์
เด็กหญิงวรรชนันท์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงศศิชา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงทวิติยา
เด็กชายทวีชัย
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงสุวพิชญ์
เด็กหญิงจีรนันท์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑ เด็กชายชัชธิฌานนท์

เด็กหญิงชุติมา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓ เด็กหญิงณัฐฐณิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กหญิงธิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒

นามสกุล
หมอยาดี
พลรักษา
ศรีสุทธิ์
ดาวเรือง
เพิ่มทรัพย์
กมล
บริบาล
เกตศิริ
ขันแก้ว
พรมโสภา
ยงยุทธ
โพธิวัฒน์
ธรรมโคตร
ศรีไสย์
กองแก้ว
จิตมั่น
อรรคบุตร
ฉลาดแย้ม
พิมมะขัน
มาสขาว
จิตมั่น
ไกลรักษ์
อนุมาตย์
เจริญวงศ์
โนนทอง
คำเอี่ยม
คำเอี่ยม
นุชนารถ
กิ่งแก้ว
แก้วมงคล
ณ นคร
แก้วขุนทอง
สุภาวหา
โสภาภักดี
สระเงินสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนส้มปอย(ส้มปอยวิทยาเสริม) วัดส้มปอยใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงมะลู

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดบึงมะลู
วัดตระกาจ
วัดตระกาจ
วัดตระกาจ
วัดตระกาจ
วัดตระกาจ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีรเดช บุตรสมาน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงนนชนก โพธิพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงปอวริน อินทะพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กหญิงปนวไล จันพังงา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กชายเกรียงไกร นวลศิริ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑ เด็กหญิงณัฐธิดา มารมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒ เด็กหญิงนฐมนต์ แก้วพวง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓ เด็กชายปรัชญาวิทย์ ผะกาแย้ม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔ เด็กหญิงศิริประภา คำสา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕ เด็กหญิงสุภาพร ยอดพงศา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖ เด็กชายกิตติพศ ไชยโคตร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗ เด็กหญิงธิดารัตน์ มุ่งหมาย
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘ เด็กชายนิติธร
คำสา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กชายภัคพล
สุตะพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐ เด็กชายญาณากร สมมุ่ง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑ เด็กหญิงนิชา
หนูกระโทก
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒ เด็กชายวราพงศ์ ดีสะอาด
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓ เด็กหญิงศิริขวัญ อินชื่น
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กชายเอกกฤษฎ์ ธานี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕ เด็กชายกันตวิชญ์ สมเพ็ชร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖ เด็กชายเกริกไกร นวนคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗ เด็กชายคชสิทธิ์ เสือสะเดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘ เด็กหญิงชลธิชา แก้วอำ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙ เด็กชายชัยชาดา กาสา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กชายธนพงศ์ เรืองเดช
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑ เด็กชายธันวัฒน์ มะนาศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ ห้าวเหิม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓ เด็กหญิงนันทชพร สายบัว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กหญิงพรนภา สุขคำเมล์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕ เด็กหญิงแพรวา เพชรินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กชายภานุวัฒน์ เชื้อไชย
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กหญิงลักษิกา ศิลาคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองเดช
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายสมศักดิ์ บุญยงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

๐๖/๑๐/๒๕๕๑
๒๙/๐๑/๒๕๕๒
๒๒/๐๑/๒๕๕๒
๑๒/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

๒๓/๐๙/๒๕๕๑
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

๒๐/๐๑/๒๕๕๒
๑๔/๐๕/๒๕๕๒
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๔

๑๐/๐๘/๒๕๕๓
๐๒/๐๗/๒๕๕๒
๐๘/๐๓/๒๕๕๒
๐๓/๑๐/๒๕๕๑
๐๒/๑๐/๒๕๕๑
๒๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๐/๐๕/๒๕๕๒
๒๗/๐๘/๒๕๕๒

๐๗/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๐๗/๒๕๕๒
๑๑/๐๑/๒๕๕๓
๒๕/๐๑/๒๕๕๓

๐๔/๑๐/๒๕๕๒
๑๐/๐๖/๒๕๕๒
๑๙/๑๐/๒๕๕๒
๑๘/๐๓/๒๕๕๓
๑๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๕/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๑๐/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

วัดตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
วัดตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
วัดตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
วัดตระกาจ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
วัดตระกาจ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
วัดท่าพระ
โรงเรียนบ้านขนา
วัดขนาเก่า
โรงเรียนบ้านสว่าง
วัดสว่าง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
วัดสังเม็ก
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
วัดสังเม็ก
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) วัดกระมอล
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วัดญาณสามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอชิตะ ใสดี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑ เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒ เด็กหญิงอมลวรรณ์ ดอบุตร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓ เด็กชายธรประกาย บุญร่วม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔ เด็กชายภูริวัฒน์ ยอดอ่อน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕ เด็กหญิงสุภานัน ไชยคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖ เด็กหญิงอภิญญา เนตรแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗ เด็กหญิงเขมิสรา วงศ์ทองโชติกุล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘ เด็กชายจิตรภูมิศักดิ์ แน่นอุดร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙ เด็กชายณัฐชนนท์ โททอง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐ เด็กชายณัฐพล
แสนพล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑ เด็กหญิงพิชญาภา วรรณวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒ เด็กหญิงสุปรานี ยางงาม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓ เด็กหญิงสุพัตตรา ยางงาม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔ เด็กชายไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕ เด็กชายไกรสร
แก้วพวง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖ เด็กชายเจตพล พันขาว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗ เด็กหญิงฐานิดา บุญพิม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘ เด็กหญิงวริศรา อินทร์งาม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙ เด็กหญิงกิตติมา พรมดี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐ เด็กหญิงณัฐกมล ลาลุน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑ เด็กหญิงณัฐรดา ศิริบูรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒ เด็กชายทวีรัตน์ ลาลุน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓ เด็กหญิงทัศนีย์
ศิลาเพชร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔ เด็กชายนิติพัฒน์ บุตตรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕ เด็กชายปองคุณ ลาพรหมมา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖ เด็กชายพัชรพล งามแสง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗ เด็กหญิงพิชญาภา สิทโท
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘ เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙ เด็กชายภูวดล
บุญอุ้ย
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐ เด็กหญิงวรกมล ไชยสนาม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑ เด็กหญิงศศิธร
มาแสวง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒ เด็กชายศุภกิตติ์ คำภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓ เด็กหญิงสุพิชชา ไสวงาม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔ เด็กหญิงอรวรรยา ไชยโคตร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
วัดจำนัน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายกฤษตเมธ
เด็กชายกันต์กมล
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายบรรพต
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเดชฤทธิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

เด็กชายธีรภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑ เด็กชายธีรศิลป
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐

ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

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

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงอันดามัน
เด็กหญิงรัชนีวรรณ
เด็กชายสุเทพ
เด็กชายเสกสรรค์

นามสกุล
ภาโว
ภาโว
คำภาชาติ
บุตดีภักตร์
วิเศษรัตน์
กาญวิจิตร
โกศล
พวงจำปา
มีไชโย
ศรีสมบูรณ์
ศรีสมบูรณ์
ศรีสมบูรณ์
จันหอม
อินทร์สุข
ชาภักดี
ศรีดา
สรรพศรี
ศรีบุญ
บุญสาลี
ดารา
จันทร์สำโรง
เพ็ชรดี
ไชยะพันธ์
เชื้อประทุม
ชินวงค์
สายเนตร
กาหลง
ดวงแก้ว
กุลบุญญา
ศรีลาเพชร
สีพันพูล
สุริวงษ์
โจมสติ
จรัญเสริฐ
เสนคำสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล
วัดทุ่งศรีนวล

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายโยธิน
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายวชิร
เด็กหญิงศิวพร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงวิธิดา
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายดวงนรชล
เด็กหญิงเดือนนภา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายวรรพชา
เด็กชายวัชรกร
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายวิริยะ
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงอวิกา
เด็กชายกรดนัย
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงณัฐณิชา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑

นามสกุล
เทียมเวียง
พรมอุ
ละมูล
ตองอบ
กุลชาติ
ขอพิมาย
บุญเพ็ง
ละมูล
ละมูล
กุลชาติ
ชิณวงศ์
เลิศฤทธิ์

แก่นแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
ลาหนองแคน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
คำคูณ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
ทาทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
ปตโต
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
สุรสิทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
บัวจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙
หลวงเดช
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
รัตนิล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
วิลามาศ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
เหลื่อมศรีจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
อาการ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
ดวงเด่น
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
ท้าวมา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖
สิมะวัฒนะ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
สมพร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กชายพงศ์นรินทร์ พาสว่าง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงวนิดา
สาระบุตร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงวรณัน ขาวฟอง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กชายศุภกร
เฮงสถิติกุล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กชายสมปอง มนตรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กหญิงอรพรรณ พระสว่าง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กชายโตมี
นามกาศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านนาชำ
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านหิน
วัดบ้านหิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
วัดภูเงิน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายธวัธชัย
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายสุรพล
เด็กชายนฤนาท
เด็กชายจิรโชติ
เด็กหญิงชลณิชา
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงปริยกร
เด็กหญิงรุ่งกานต์
เด็กหญิงฐิติรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงณัฐฐานันท์

เด็กหญิงพุฒิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กหญิงจันทิมา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กหญิงชวัลลักษณ์

เด็กชายตะวัน
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กหญิงนัชชา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑ เด็กหญิงพัชรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กหญิงพาขวัญ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กชายภัทรปกรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กหญิงสุณิสา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤษณา
เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายคณพศ
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงแจสมินค์
เด็กชายชญชย์
เด็กหญิงชญาดา

นามสกุล
วงค์พุฒ
ทองคำ
คุณชาติ
อินทะประเสริฐ
เกษรสร้อย
จันประสิทธิ์
วันศรี
อิ่มจีน
จันทะลี
มีศิลป
กันเทียม
โอภาพ
ดวงสุวรรณ์
กลมเกลียว
แดงดี
เกษมสันต์
พิมศิริ
เกยมาศ
หอมจันทร์
สูงสุด
อุปราพงศ์
สุวงค์
ภาสุวรรณ์
ไพยการ
กัลยาพันธ์
ชัยชมภู
งามตรง
เสนาภักดิ์
สนามวงศ์ทอง
บุญประชม
เจตนา
สมจิต
เฮ็งสันเทียะ
กุนดี
มัสยามาศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) วัดภูเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) วัดภูเงิน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) วัดภูเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขะยูง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขะยูง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขะยูง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขะยูง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขะยูง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขะยูง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนนำอ้อม

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

วัดขะยูง
วัดขะยูง
วัดขะยูง
วัดขะยูง
วัดขะยูง
วัดขะยูง
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กชายชยพล
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายชรินธร
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายชัชชน
เด็กหญิงชาร์นอล

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กชายดิสกุล
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กชายทีปกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีระ
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายนวพล
เด็กชายนันทกานต์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายปธานิน
เด็กชายปรวิทย์
เด็กชายปณณวัฒน์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗ เด็กหญิงปุณญาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘ เด็กชายพงษ์รัตนกุล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙ เด็กหญิงพชรพรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐

เด็กชายพรรษา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑ เด็กหญิงพลอยชมพู

เด็กหญิงพัชร์ฐิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓ เด็กหญิงพัชราภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔ เด็กหญิงพัณณิตา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒

นามสกุล
สำราญ
ฉลาดศรี
หนูยัง
แสงเดช
วรรณวงษ์
แมคแคน
ครุธทัสสะ
อินทรโคตร
บุตรจันทร์
ผิวงาม
สิงสัญ
วงค์เจริญ
อ่อนทรวง
บุญเสริม
มิสรัง
ประดับพงษ์
ใยแสง
วงษา
แวววงค์
มุ่งมาตย์
ผิวงาม
ศรไชย
สมาศรี
ตีเงิน
ทองเทพ
ไชยคุณ
มีพันธ์
ทะคำวงษ์
หากวี
ประภาสะสุทธิ์
พลรักษ์
แถบหอม
เลิศกิจธนนันท์
สีงาม
รำรวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายแพทริกซ์
เด็กหญิงภคมน
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายภูวณัฎฐ์
เด็กหญิงภูษณิศา
เด็กหญิงมณฑาธาร
เด็กหญิงมัญชุพร
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายยุติวิชญ์
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายวโรดม
เด็กชายวศิน
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุธีกานต์
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กหญิงโสพิยา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงอินทร์ธิรา
เด็กหญิงอุบลวรรณ
เด็กหญิงเอเวอร์ลีน
เด็กหญิงกัญญ์จิรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงกิตติยา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙

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

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

นามสกุล
ศิริบูรณ์
บุสดี
ยอดจันทร์
จุนกระโทก
เจือทอง
คณานิตย์
สิงหัษฐิต
อุดมฤทธิ์
ศรีวงษา
สีใส
ราษี
อนันต์
หนองสี
เถาว์บุญ
หนองเทา
รัตนวัน
ตะเส
พรหมโลก
บุญโสภา
อินสุข
ประพฤติ
บัวบังศึก
นางวงค์
ไชยโคตร
จิตรพิทักษ์เลิศ
เศรษรัฐถาสิงห์
ศรีบุรี
แก้วแรมเรือน
พิมพ์ทรัพย์
พาล์ม
ปกปอง
กลมกล่อม
ปราบุตร
คมใสย
เจตินัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายกิติภพ
เด็กหญิงเกศแก้ว
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงญานิกา
เด็กชายณฐคุณ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐณิญา
เด็กชายธนาโชติ
เด็กหญิงธัญญเรศ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กหญิงนภัสวรรณ

เด็กหญิงนิภาธร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กหญิงประภัสสร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กหญิงพลอยชมพู

เด็กชายวัฒนพงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายขจรเดช
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กชายขัตติศักดิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กหญิงนิภาพรรณ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔

เด็กหญิงพราวรวี
เด็กชายกฤษศุพล
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายธิติพันธุ์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕ เด็กชายนนท์พิพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงพิรดาภร
เด็กหญิงภิรมย์รัตน์
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กหญิงวิพาพร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิทธิพงศ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์

นามสกุล
ปนทอง
ศรีหาบุตร
พิมาทัย
วงค์จร
ศรีวิชัย
เข็มพันธ์
สุขเลิศ
แซ่เตียว
โบจรัส
จิตรพิทักษ์เลิศ
แสงใส
วรรณเทพ
ภาชนะกาญจน์
แก้วคำสอน
ศรีสันต์
ภักดี
พวงจำปา
ใจดี
สำโรง
จันทง
ภูศรีฤทธิ์
ธรรมรักษ์
เบ้าคำผุย
ประชุมชัย
ขาวสลับ
สีดา
รัตนนิตย์
ทนหงษา
สิมณี
พรหมพา
กันทอง
โตมร
พุฒพันธ์
ศรีเนตร
ปริเรศพงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม
วัดนากันตม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงอโนมา
เด็กหญิงอรณี
เด็กหญิงอลิตา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพิริยกร

ไกรยา
จักขุพันธ์
พิมพ์ชัย
ชินทอง
จันประสิทธิ์
ทองสุข
คำศรี
นวลแย้ม
แนนไธสง
คำแพงจีน
อ่องลา
ระวะนราภานนท์
ระวะนราภานนท์
องอาจ
เต่าลอย
โตมร
ผิวบาง
พันธ์ไชย
ภาสดา
ปริพันธ์
แซ่ไหล
วงษ์สุภา
บำรุงนา
อิ่มจิตร
วันศรี
ศรีเมือง
อุทธาธรณ์
พรานพรม
ระยาย่อย
ศรีลาวงศ์
โพนสำโรง
ศรีลาวงศ์
แสนสุข
ภักพวง
เทพราม

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑ เด็กหญิงจรัญญาพร

เด็กชายดิลก
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓ เด็กชายธวัชชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒

ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔ เด็กหญิงเพลินพัฒศร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔

เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิวารยา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กหญิงนงลักษณ์
เด็กชายนปกรณ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกัลยรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕ เด็กหญิงณภัทรลภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗

เด็กหญิงเพียงใจ
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวาริณี
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงวิภาส
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงสิรินรัตต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภาวรรณ
เด็กชายสุรชัย

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘ เด็กหญิงสุรัสวราตรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงดวงสุรีย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานเลียว

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานเลียว
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเปอย

วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดไหล่ดุม
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดจานเลียว
วัดโนนธรรมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงศรีเกต
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงยุพิณ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงไพลิน

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายภัทรวรรธน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายณปองภพ
เด็กหญิงนลินธร
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายบวรนันท์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงพัชรพร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กหญิงพิมพกานต์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓

เด็กชายวิรูปกษ์
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงสุประภาวี
เด็กชายคมชาญ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงณัฏฐกานต์

นามสกุล
แก้วบัวเคน
ชูคำมั่น
ไชยประสิทธิ์
คำมล
แก่นงาม
วันเจริญ
ปยะมาต
ยอดพูน
วันพุฒ
พันธุ์เจริญ
กันหาเรือง
สุพรรณ์
ศิริชนะ
บุญอุ้ม
สินศิริ
สุชาติ
เถาพันธ์
แปนท้วม
พวงแก้ว
คำดำ
สามารถ
วงศ์เสนา
พิมาทัย
พิทักษ์
นามขุน
ช้อยสามนาค
สว่าง
เหล่าวงษี
อินธิมาศ
ศิริญาณ
สีดา
เรือนพิมพ์
ผ่องฉวี
เครือบุตร
สามีภักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปอย

วัดโนนธรรมาวาส
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปอย
วัดโนนธรรมาวาส
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเปอย
วัดโนนธรรมาวาส
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเปอย
วัดโนนธรรมาวาส
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเปอย
วัดโนนธรรมาวาส
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ
วัดบ้านผือใหม่
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ
วัดบ้านผือใหม่
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ
วัดบ้านผือใหม่
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ
วัดบ้านผือใหม่
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ วัดหนองเดียงน้อย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
วัดบ้านไฮ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยง
วัดระโยง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระบี่
วัดกระบี่
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้) วัดปาไม้พัฒนา
สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕ เด็กหญิงปภาวรินท์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงปยวดี
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงวรรณวริน
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอัศราวุฒ
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจารุพร
เด็กชายจิรกฤต
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายธนากร
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงนิเดีย
เด็กหญิงพนิตา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กหญิงสุรัตนา
เด็กหญิงกนกรัชต์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกรวิน
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจิรภัทร

นามสกุล
บุญศรี
โคตสมบัติ
กันทอง
เปลื้องกลาง
ศรีอุทุมพร
สายพงษ์
เวฬุวนารักษ์
ชูเชิด
ทองหุ้ม
คำมะสอน
เขตต์สกุล
ปาทาน
พิมาทัย
วันนา
สารพล
สมสร้าง
จันทร์ทัย
แสงสกุล
สาลี
กิ่งก้าน
ปลอง
อีซาคเซ่น
วงษ์แสง
สุกานนท์
หงษ์คำ
ประชาราษฎร์
จอกนาค
สมาน
สุชาติ
หล่อหลอม
อุ่นอ่อน
เทียมจันทร์
บุญแก้ว
ทองออน
ช้างคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้)
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลปาไม้)
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชัยรัตน์
เด็กชายชัยอนันท์
เด็กหญิงชานภัส
เด็กชายไชยภัทร
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กชายทัพพ์เทพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธัญสิริ
เด็กหญิงนภัทรศร
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงพัฐสุดา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายภัทรนิธิ
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงภัทราภร
เด็กชายภูคเชนทร์

นามสกุล
พรหมอุบล
เคนชมภู
คุ้มครอง
นำแย้ม
บุญมาตร
กาวัน
บุญชิต
คชพันธ์
กงล้อม
รัตนนท์
เชื้อสอน
พรมบุญเรือง
คำแสนราช
สืบสาร
การะเกษ
พรมมาแข้
ก้านแสง
พิทักษา
วรรณจู
บุตรมณีย์
ปนเกษ
คำพรม
นามคุณ
นิยมวงษ์
คงทรัพย์
ทองคำ
ทองยัง
คำดี
นาสมรูป
ขวัญยืน
ตันติรุ่งเรืองกิจ
รักเดช
พุฒพรม
ภักพวง
บูรณะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก
วัดบ้านกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กหญิงมัชฌิมา
เด็กหญิงเมธินี
เด็กชายวสุรัตน์
เด็กหญิงศิริภัฒญ์
เด็กหญิงสไบทิพย์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงอคัมย์สิริ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอาภากร
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงพิณชนก

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงเบญญาภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงคณิตสกุล
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงศิลามณี
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงนภาภัทร
เด็กหญิงคณิศร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กหญิงสิริพรรณ
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงสุมนมาศ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บัวหอม
บัวหอม
โสดสงค์
แขมคำ
พิศดาร
แจ่มเชื้อ
จ้าวปญญา
แซ่อ้ัง
พรหมศักดิ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา

คำเสนา
สุมังเกษตร
บุญขาว
แสวงสุข
พินโสภา
บุญขาว
บุญขาว
โนวงค์
ใสดาว
ประเทือง
คำผอง
แซ่ล้ิม
ทองภา
ปจจัย
รูปคุ้ม
วงศางาม
พอจิตร
เทพดวงดี
กองทรัพย์
บุตรเครือ
บุตรงาม
ชันถาวร
บัวดี
สันฐาน
จันคนา
ผกาสิทธิ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๒

๑๘/๐๑/๒๕๕๔

๑๐/๐๔/๒๕๕๔
๒๑/๐๔/๒๕๕๔
๑๓/๐๗/๒๕๕๓
๑๐/๑๒/๒๕๕๓

๐๓/๐๖/๒๕๕๓
๑๕/๐๘/๒๕๕๓
๑๔/๑๑/๒๕๕๓

๑๖/๐๕/๒๕๕๑
๑๘/๐๘/๒๕๕๒
๑๘/๑๑/๒๕๕๒

๑๑/๐๙/๒๕๕๒

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
๐๑/๐๒/๒๕๔๙
๐๑/๐๕/๒๕๕๑
๐๒/๐๔/๒๕๕๑
๐๖/๐๗/๒๕๕๑
๑๗/๐๕/๒๕๕๑
๒๑/๐๒/๒๕๕๒
๐๒/๑๑/๒๕๕๑
๐๖/๑๒/๒๕๕๒

๐๑/๐๕/๒๕๕๒
๒๔/๐๓/๒๕๕๒
๒๗/๐๕/๒๕๕๑
๓๑/๐๕/๒๕๕๑
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๒๗/๐๘/๒๕๕๑
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

๐๒/๑๐/๒๕๕๑
๒๙/๐๘/๒๕๕๑
๑๘/๐๗/๒๕๕๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วัดบ้านกอก
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) วัดสะอาง
โรงเรียนวัดเขียน
วัดสะอาง
โรงเรียนบ้านแขว
วัดบ้านแขว
โรงเรียนบ้านแขว
วัดบ้านแขว
โรงเรียนบ้านแขว
วัดบ้านแขว
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านแขว วัดบ้านแขว
โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วัดบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วัดบ่อทอง
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านสกุล
วัดโสภณวิหาร
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ
โรงเรียนบ้านสวาย
วัดขนุน
โรงเรียนบ้านสวาย
วัดขนุน
โรงเรียนบ้านสวาย
วัดขนุน
โรงเรียนบ้านสวาย
วัดขนุน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนวพร

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กหญิงนันธิญาดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงภานิดา
เด็กหญิงจิรธาดา
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงแพรวรรณ
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรภิญญา
เด็กหญิงภานิชา
เด็กชายธณัฐชัย
เด็กหญิงเปรมฤทัย
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงสุนันฐ์ษา
เด็กหญิงฤทัยรัชต์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายนพภร
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายพัชรวาท
เด็กชายเพย์ต้ัน

นามสกุล
สมาลีย์
อุดร
กระโพธิ์
สาธุการ
สิงห์ศก
บุตรเสมียน
คำแพง
เจ็ดขันธ์
หลักทอง
ต่อกุล
โยโส
เหิมหาญ
นวลสาหร่าย
ไชยา
สารทอง
อนุศิริ
คำภูษา
สมโภชน์
ศรีบุญเรือง
นันทวงศ์
ปนทอง
ชัยศิรินันท์
อัมลา
ตะเคียนเกลี้ยง
วุฒิญาโณ
แสงเพ็ง
ศรชัยวุฒิไกร
หมายเจริญ
พันธเสน
ฉุใจ
ทำทวี
รอดกลาง
โพธิ์ทอง
ใจมนต์
เพรส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจะกงวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเค็ง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกฤษณา
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกฤษณา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกฤษณา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาใต้
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาใต้
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาใต้
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแทรง

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะลอก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกา

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกา

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขนุน
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดเจ๊กโพธิ์พฤกษ์
วัดไทยเทพนิมิต
วัดไทยเทพนิมิต
วัดไทยเทพนิมิต
วัดไทยเทพนิมิต
วัดเสลานาก๊อก
วัดทะลอก
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงลักษิกา สว่างภพ
เด็กหญิงกานต์พิชชา มีฤทธิ์
เด็กชายธนดล ใจมนต์
เด็กหญิงกชวรรธน์ บุตรงาม
เด็กชายอนุศรชัย อินตา
เด็กหญิงสุปราณี สิงหะ
เด็กหญิงชุติปญญาภา สิงห์ทอง
เด็กชายพิริยกร บัวสด
เด็กชายอนุพงษ์ สมแก้ว
เด็กหญิงกษมา สมพงษ์
เด็กชายกิตติพงษ์ พรหมศักดิ์
เด็กหญิงจตุพร มาลุน
เด็กชายพีรภาส จันครา
เด็กชายรตนชัย ศรียานนท์
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พงษ์วิเศษ
เด็กหญิงอมรรัตน์ เถาปรัก
เด็กหญิงธิราวรรณ เคารพ
เด็กหญิงศิริขวัญ วงค์พิทักษ์
เด็กชายภูมินทร์ แผ่นทอง
เด็กชายสิงห์สรศักดิ์ นรสิงห์
เด็กหญิงสิรินภา ชมภูน้อย
เด็กหญิงครองขวัญ ตาสี
เด็กหญิงฐานิตา อุปสุข
เด็กหญิงรัชนี
ไชยสุวรรณ
เด็กหญิงเศรณิกา ศรีวรรณะ
เด็กชายณัฐชนน พิมมาศ
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชัยชนะ
เด็กหญิงกชภัส สมรัตน์
เด็กหญิงกวินธิดา สมรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขเย็น
เด็กหญิงณีรนุช สุคนธมาน
เด็กหญิงปริยากร สมรัตน์
เด็กหญิงรุ่งรวิน สมรัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมรัตน์
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วโมกข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกา
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปยมตะลวก
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเริงรมย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเริงรมย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเบา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเบา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเบา

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเบา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเบา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเจา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระเจา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเจา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเจา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเจา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเจา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดภูมิศาลา
วัดภูมิศาลา
วัดภูมิศาลา
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดเสวตวนาราม
วัดกระเบากันตรวจ
วัดกระเบากันตรวจ
วัดกระเบากันตรวจ
วัดกระเบากันตรวจ
วัดกระเบากันตรวจ
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖

ชื่อ

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายจิระชัย
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงฐิติกาล
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กหญิงกฤติยาณี
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายตุลาการ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗ เด็กหญิงบวรลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕

เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสิงหรัตน์
เด็กชายสุรพิน
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงอารีรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖ เด็กหญิงประกายดาว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑

เด็กชายธนากร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวันดี
เด็กหญิงคณิศร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กหญิงกุลธิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔ เด็กชายคเชนทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓

นามสกุล
โทอุปชา
สมรัตน์
ศรแก้ว
เภตรา
สมรัตน์
โพธิสาร
สายโสม
ไตรศรีธนาเลิศ
ศรีสมบัติ
ปรีเปรม
พิลาดี
ทองวิจิตร
ปญญา
ส่งคุณฤทธิการ
ทองแท่ง
กุนทะโสม
ไตรศรี
ประชาเขียว
ปานทอง
อุ่นแก้ว
ทองละมุล
ยาคำ
ฉวีนวน
ช่างเกวียน
ทองวิจิตร
ศรีสมบัติ
รัตนโกศล
แหวนอาจ
ศรีวัย
ศรีภักดิ์
เผื่อแผ่
คำแดง
โพธิสาร
พิมมาศ
สังขวารี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันทรอม
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันทรอม
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันทรอม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดู่

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดู่
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบักดอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระหวัน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระหวัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระหวัน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบัานกันจด

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมน้อย
วัดกันทรอมอุดม
วัดกันทรอมอุดม
วัดกันทรอมอุดม
วัดตาเอก
วัดกันตรวจ
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบักดอง
วัดกระหวัน
วัดกระหวัน
วัดกระหวัน
วัดกันจด
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กหญิงจารุกร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายนภสินธุ์ิ
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงนิดานุช
เด็กชายพิทักษ์พล
เด็กชายภาสวิชณ์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กชายตรีเทพ
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงนันทกาญ
เด็กชายภูพิทักษ์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายนันทกร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงศศิกานต์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒ เด็กหญิงสุณิดารัตน์

เด็กหญิงสุภิญญา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กหญิงณิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕ เด็กหญิงกรวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓

ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖ เด็กชายธรรมประวัติ

เด็กหญิงวรัญญา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงประภัสสร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กชายวินสตั้น
ศก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อุ่นแก้ว
บุญมี
ชนะมาร
สุดดี
นาลีคำ
พันพินิจ
แซ่อ้ึง
อุ่นแก้ว
สายสุวรรณ
มีฤทธิ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

พัลวัล
สุดดี
พันธ์นา
อุ่นแก้ว
แซ่อึง
แซวประโคน
สุริยะวงษ์
พรรณา
ศรสันติ์
สุดใจ
เพ็งจันทร์
โจทะนัง
ยาหอม
พาแก้ว
บ้านแสน
ทิพย์สิงห์
ศรีปราชญ์
สุขสงวน
จอมคำ
วงษ์พินิจ
โพธิ์กระสังข์
โพธิสาร
เรียงคำ
อุปสุข
ไชยทอง

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียว
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาหมื่น

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาหมื่น

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพยอม
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดจะเนียว
วัดโพธิ์น้อย
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดบ้านตาหมื่น
วัดโคกพยอม
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
วัดปราสาทศรี
วัดปราสาทศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กหญิงเขมรัตน์
เด็กชายจิรกิตติ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงทิติมา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕ เด็กหญิงธัญญพรรษ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒

เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนิศามน
เด็กหญิงเบญญา
เด็กหญิงพจนพร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กชายศิลา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรชพร
เด็กหญิงกรณิศา
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจารุวรรณ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กชายเบญจพล
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปลืม้ ปรีดา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพัณณ์นิญา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวรนุช

นามสกุล
ทรัพย์ลาภ
บุญเติม
บุญเฟรือง
ไชยทอง
แสนบุราณ
คำใบ
วงค์รักษา
แสงสุวรรณ
ทองแก้ว
กันยา
ไชยทอง
อันทะปญญา
นำกรอง
ทินรัมย์
เนียมพันธ์
บัวบุญ
สายเสนีย์
วิลาช
ทับเปย
กันยา
บุญทอง
ศรีภักดิ์
บุตรสัมฤทธิ์
อุ่นแก้ว
สมแก้ว
แก้วกัณหา
ทองศรี
ระดาพงษ์
ไชยทอง
ดีโสม
ตาลวิลาศ
งามรูป
ทองคำบุตร
ปญญาประชุม
สุดพาห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาทศรี
วัดปราสาทศรี
วัดปราสาทศรี
วัดปราสาทศรี
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายวัชรปาน
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศิริโสภา
เด็กชายสหชาติ
เด็กหญิงสาวิตา
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายสุรเชษฏ์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชชา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงรดาภัค
เด็กหญิงรังสิกานต์
เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กหญิงวาฑิตา
เด็กชายศรัทธา
เด็กหญิงศศิธร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กหญิงฐิติยา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔ เด็กหญิงปราณิสา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕ เด็กหญิงปย์วรารัตน์

เด็กหญิงเมธาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗ เด็กหญิงวรารัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กหญิงวาสุกรี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กหญิงวิภาวินี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖

นามสกุล
บุญขาว
เลิศศรี
บุตรเจริญ
โชคชัย
สันเพชร
ศรีวงค์
ประชาราษฎร์
อาริภู
ลี้ลับ
ตะเคียนราม
เทียมทัน
นาคคำ
คอระอุด
บุญเฟรือง
ชัยโย
มนทอง
ดอกจันทร์
อำศรี
บำรุงราษฎร์
จันทะวงษ์
พันธ์ชาติ
สิงห์สุขุม
จันคณา
ดาวงษ์
ตั้งเจริญ
พรมมี
เจริญศรีเมือง
ดวงดอก
ปญญาเหลือ
จันทร์ธัญ
งามแสง
เมธเมาลี
ลาภบุญ
ชูเชื้อ
พันมลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทิง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดกระทิง
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงสาริสา
เด็กชายสุขุมพันธ์
เด็กชายสุตนันท์
เด็กชายอมรพันธ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายคมสัน
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกุลชนก
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายอนิรุต
เด็กชายพรปวีร์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงนภัทร์พร
เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงอังศุมาลี
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงณัฐยา
เด็กชายรัฐภาคย์
เด็กหญิงวณาลี
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายวรภาส
เด็กหญิงสุธีรา
เด็กหญิงกัญญพัชร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

นามสกุล
บุญลี
พานจันทร์
สะอาด
พานจันทร์
วรรณทอง
สุขตะ
จันทา
กล้าปราบศึก
สีหาทัพ
เหล่านุกูล
สอดแก้ว
บุตรดี
พรหมลิ
สิงห์เชื้อ
พรหมลิ
เห็นได้ชม
สมัครลาน
แซ่อุ้ย
ตันทอง
จันทร์ช่ืน
พิมพะ
พุฒหอม
อาสาสุข
พิมพะ
สมนาค
พรหมลิ
สิงขรณ์
พรมลิ
นรดี
ตุ่มใสย์
สิงขรณ์
ทองกลำ
เดือนขาว
แก้วละมุล
ติมัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศิวาลัย

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศิวาลัย
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศิวาลัย
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอาราง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะดึ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามขา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสามขา

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามขา
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามขา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสามขา

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสามขา
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดศิวาลัย
วัดศิวาลัย
วัดศิวาลัย
วัดอารางสุทธาวาส
วัดเกาะกระโพธิ์
วัดเกาะกระโพธิ์
วัดเกาะกระโพธิ์
วัดเกาะกระโพธิ์
วัดบ้านกะดึ
วัดบ้านกู่
วัดบ้านกู่
วัดบ้านกู่
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

ชื่อ
เด็กหญิงธนพร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖ เด็กหญิงเบญญาภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงวรรณวิษา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒ เด็กหญิงเอื้อการุณย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓ เด็กชายเกียรตินพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒

เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงอรพินธ์
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กชายคฑา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชาริสา
เด็กชายชิษณุ
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจุดารัตน์
เด็กหญิงณัฐภัสสร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓ เด็กหญิงดาวประกาย
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กหญิงธัญกานต์
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประณิธาน
เด็กหญิงปาณิสรา

นามสกุล
สีสัน
แสงอุ่น
ลับโกษา
ฤทธิเดช
กิ่งรัตน์
ไชยภา
คำเสียง
สีดำ
อินทร์ตา
อุดร
บุญทูล
สีสัน
โตอุ่นทิพย์
คำเสียง
เตชะ
พวงพันธ์
คำเสียง
ปญญาสูง
คำเสียง
คำเสียง
คำเสียง
หล่มชารี
วะโรรส
ธิอามาตย์
อาจใจ
บุษบงก์
แก้วคำ
จันทะวะโร
นามวงษ์
แสงกล้า
แก้วกล้า
แสงโพธิ์
ไม้งาม
แก้วพวง
จงอุ้มกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้า
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๐๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดท่าคอยนาง
วัดท่าคอยนาง
วัดสนาย
วัดโนนสำโรง
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดจังกระดาน
วัดจังกระดาน
วัดจังกระดาน
วัดจังกระดาน
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กหญิงพอเพียง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายวรากรณ์
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวัสสันต์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุรัญชนา
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงอิมฐรา
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงประภากร

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙

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

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายเฉลิมศักดิ์
เด็กหญิงณปยา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงนันนภัส
เด็กหญิงปณยา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปุญญาดา
เด็กหญิงพัชรศิลป
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงลักษมี

นามสกุล
กองนาเรียง
บุติพันคา
สงวนจิตต์
อามาตร
จิตสง่า
ทรายคำ
สีหะวงษ์
จิตน้อย
ศรีสว่าง
มณีวงค์
สีหะวงษ์
ศรีวงราช
แก้วภักดี
อังคะสี
ฟกทอง
วงศ์อินทร์
ธรรมสังวาลย์
รัตน์ทิพย์
นามวงษ์
จำปาเรือง
บัวจูม
จำปาเรือง
ชิณวงษ์
แก้วพวง
จำปาเรือง
แก้วพวง
อรอินทร์
สิมณี
แก้วพวง
แก้วพวง
ชิณวงค์
วงหาเทพ
ชิณวงค์
ยุวมิตร
แก้วพวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๓๐/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๓๐/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศิโรรัตน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงกิตติตา
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงมลิวัลย์
เด็กหญิงวิสุชาดา
เด็กหญิงสุธิศา
เด็กหญิงสุภาวินี
เด็กชายชนม์ชนก
เด็กหญิงศศิชา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศิรชัช
เด็กชายสุรกานต์
เด็กชายอนวัฒน์
เด็กหญิงเยาวดี
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กชายชัยนันท์
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายปราโมทย์
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายยศวร

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

นามสกุล
แก้วพวง
แก้วพวง
ประกอบสุข
จำปาเรือง
คำโสภา
เสาเวียง
เก่งนา
จันเสนะ
คำโสภา
คำโสภา
เสาเวียง
ศิริโสภณ
เสาร์หงษ์
กุลนาค
บัวจันทร์
ศรีวัง
ตรีแก้ว
เปงทอง
จำนิล
เพ็งแจ่ม
ทองปาน
บุรีชัย
ยอดคำตัน
สุขคำ
นามวงษ์
โพธิ์แสน
จันทำ
สงพิมพ์
ยอดอาจ
จังอินทร์
วงค์ภักดี
สะเภาพงษ์
จันทร
วงค์ภักดี
การะเกษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลิ้นฟา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุยาว
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุยาว
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุยาว
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุยาว
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุยาว

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดดอนขะยอม
วัดดอนขะยอม
วัดดอนขะยอม
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดกล้วยกว้าง
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กชายวันไชย
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุนทรียา
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายชยพล
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิพัฒน์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

เด็กชายภาณุพงศ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑ เด็กหญิงรัตนากร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒ เด็กชายชลพิศุทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓ เด็กหญิงธณัญญา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔ เด็กหญิงธิดารัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕ เด็กชายปยะณัฐ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖ เด็กหญิงพิชชาภา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗ เด็กชายราชันย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กชายวชิรวิทย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙ เด็กหญิงกนกรดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑ เด็กชายเกียรติภูมิ
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐

เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสาวนี
เด็กหญิงศรัณญ่า
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายกนกพล

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒

เด็กชายชนนันท์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔

เด็กชายฑิตถากร

นามสกุล
แพทย์มด
ผักไหม
ขันทอง
สังขาว
บัวบาล
ศรีสุวรรณ์
ลอยสุริวงค์
เผ่าเต็ม
พงษ์สุระ
วันเวียน
บัวจูม
แพทย์มด
การะเกษ
ทองเฟอง
มะลิโค
คำสุข
อักษร
บุญยิ่ง
หมอรัตน์
แพทย์นาดี
ตรีแก้ว
ยงกุล
พงษ์สีดา
อุดคำเที่ยง
ศรปญญา
ศรีประดู่
ยินดี
ยอดจันดา
ฝางคำ
โพธิ์ทองดี
อยู่ลอย
สมบัติวงค์
แท่งทอง
แขมคำ
บัวเชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพรพะยอม

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไฮใหญ่
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงสิม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดพอกนาดี
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไพรพะยอม
วัดไฮใหญ่
วัดจานแสนไชย
วัดบ้านผือ
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กชายประวิทย์
เด็กชายพลพล
เด็กชายภูวนัตถ์
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจันทนิภา

ศรีจันทร์
ศรีทอง
ทองหล่อ
ดาวประสงค์
เงางาม
อินทะชัย
แอบฉิมพลี
อินทร์แก้ว
จังอินทร์
จังอินทร์
ชิณศรี
แท่งทอง
ศรีสุวรรณ์
กลิ่นนิ่มนวล
โปร่งจิต
เกษสุภะ
สร้อยศักดิ์สุนทร
บัวเชย
นิ่มคล้าย
เพ็ชรเลิศ
พับขุนทด
ไชยพันธ์
เนตรประพันธ์
แสวงผล
มุขประดับ
อินเรืองศรี
เผืองบุญ
แสนวิลัย
ชูชาติ
สวนจันทร์
เตียงชัย
สงพิมพ์
วงษ์เจริญ
ดวงนิล
บุญสมยา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙

เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายโสภณวิชญ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงวรรถณา
เด็กชายวิระชัย
เด็กชายสมพร
เด็กหญิงสุนิชา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงนภามณี
เด็กชายสุกัลย์
เด็กหญิงกมลนิตย์
เด็กหญิงจริยา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กชายปพนธีร์
เด็กหญิงวรณัน
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงณัฐฑิญา
เด็กชายแทนไท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจังเอิน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจังเอิน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโทะ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดหนองสิมน้อย
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดชัยสว่าง
วัดบ้านโทะ
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงธิดาอ้อม
เด็กชายนันทภัค
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กชายภูริวัฑฒ์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายสิรดนัย
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงอรปริยา
เด็กชายเขษมศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔

เด็กหญิงนันทมาศ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กชายภานุวัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗ เด็กชายกฤษฎา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖

ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘ เด็กหญิงณัฎฐกานต์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงณปภัช
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงกนกนภา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอริสรา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงโอฬาณี

นามสกุล
สุพิมพ์
แก่นสาร
ภูษา
ดวงนิล
ศรียันต์
วงษ์เจริญ
พันธ์แก้ว
แสวงผล
ประดับพันธ์
วงษ์เจริญ
วงศ์ภักดี
พุฒเส็ง
จังอินทร์
วงษ์วัง
บุญงาม
โนนสูง
อิ่มบุญ
ชิดปทุม
สุทธิ์สน
โสดา
จันทร์แจ้ง
ถิ่นกำแพง
ลิขิตถาวรชัย
เนียมกุลชร
แก้วจันทร์
สิงห์ลี
ผู้มีสัตย์
นาครินทร์
รุ่งเรือง
พรมมา
ทองคำ
ตาติจันทร์
ดีพาชู
โพธิสาร
แก้วจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองน้อย
วัดเมืองหลวง
วัดเมืองหลวง
วัดเมืองหลวง
วัดเมืองหลวง
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดหนองสะมอน
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕

เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปญญากร

โคตรพันธ์
สุธาตุ
แก้วจันทร์
พวงบุรี
สมจิตร
สายศรี
อบอุ่น
สระทอง
รักภักดี
ผามณี
หีบทอง
เกิดจันทร์
ศาสนา
จัตุรัส
โกมิน
สิงจานุสงค์
ประสงค์
อังคณาณุสรณ์
ตะแก้ว
โนนกลาง
ผาสุกิจ
เบ้าแบบดี
มนทอง
แพทย์เมืองจันทร์
พันธุ์ดี
ไชยฤทธิ์
เสาศิริ
สิงหาเวช
เอี่ยมประเสริฐ
สุขทำ
สุขจันทร์
แก้วระย้า
บัลลังค์
บุญเรืองศรี
ยอดจันทร์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กหญิงพัชชิญาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖

เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสมัชญา
เด็กชายธีรนัย
เด็กชายตรีเทพ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายอโนชา
เด็กหญิงอินธิตา
เด็กหญิงอุษามณี

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กหญิงกรรณภิรมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กชายกสานติ์
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปาณรวัฐ
เด็กชายวริทธิ์ธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดสร้างเรือ
วัดสร้างเรือ
วัดสร้างเรือ
วัดสร้างเรือ
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดบ้านพะเนา
วัดศิริบุญญาวาส
วัดศิริบุญญาวาส
วัดศิริบุญญาวาส
วัดศิริบุญญาวาส
วัดศิริบุญญาวาส
วัดบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงอโณชา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กหญิงพรลภัส

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘

เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชณัฐตา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายรัชพล
เด็กชายศิวารัตน์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายชญานน
เด็กหญิงตรีทิพย์

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กหญิงจิณัฐตาสินี

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘

เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายระพีพัทธิ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรยา
เด็กหญิงวรลักษณ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนิตฐา

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กหญิงนิภาธรโสภณ

ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กหญิงธิชาภรณ์
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงญาณิศา

นามสกุล
วงค์งามเถาว์
แสนทรัพย์
บุญบุตร
เทนโสภา
จันทะกร
เกิ้มเหมือนบุญ
โพธิสาร
สุขวงค์
ทองนาค
เยี่ยมศิริ
ช่วยกระโทก
บุญเรืองศรี
รอดคำทุย
ทัพที
จันทรสาร
พัฒนไชยการ
สุวอ
วิชาชัย
มาลัย
ดีมาก
ไชยคีนี
สายบัว
เทนโสภา
สุวรรณจักร
คำจุน
สะเกษ
ศรีสุข
คำเหลือ
วงศ์สุวรรณ
พรมโสภา
นางวงค์
นางวงค์
ทุมทัน
ธงชัย
กันสัตรู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒
๒๑/๐๙/๒๕๕๒
๑๙/๐๔/๒๕๕๓

๐๑/๐๒/๒๕๕๒
๓๐/๐๘/๒๕๕๒
๐๙/๐๔/๒๕๕๒
๒๓/๐๕/๒๕๕๓
๒๘/๐๒/๒๕๕๓
๓๑/๐๕/๒๕๕๓
๒๑/๐๘/๒๕๕๓
๒๙/๐๕/๒๕๕๓
๒๑/๐๙/๒๕๕๓
๑๑/๐๘/๒๕๕๓

๐๓/๐๘/๒๕๕๓
๒๓/๐๓/๒๕๕๓
๑๓/๐๒/๒๕๕๓
๑๖/๐๓/๒๕๕๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๑
๒๖/๐๒/๒๕๕๓
๑๑/๐๕/๒๕๕๓

๐๕/๐๗/๒๕๕๒
๒๒/๐๖/๒๕๕๒
๑๔/๐๙/๒๕๕๒
๑๗/๐๖/๒๕๕๒
๑๖/๐๙/๒๕๕๒
๒๑/๐๙/๒๕๕๒
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

๐๑/๐๖/๒๕๕๑
๐๒/๑๒/๒๕๕๑
๑๔/๑๐/๒๕๕๒
๐๓/๑๒/๒๕๕๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๒
๒๖/๐๒/๒๕๕๒

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
วัดบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วัดหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
วัดบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิ์พระองค์
โรงเรียนบ้านขนาด
วัดบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านขนาด
วัดบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านขนาด
วัดบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านสลับ
วัดสลับ
โรงเรียนบ้านสลับ
วัดสลับ
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๘๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปภาวดี รอดภักดี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖ เด็กหญิงปภาวี
รอดภักดี
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗ เด็กหญิงปณณพร อุระดา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์ มะตูม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙ เด็กหญิงวรรณวริน แนบเนียม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐ เด็กหญิงสุพาวิตา แนบเนียม
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑ เด็กหญิงดวงภิรมณ์ พรมภักดิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒ เด็กหญิงพรชิตา ชะวูรัมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓ เด็กหญิงพิมพ์สุดา วงษ์แสง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔ เด็กชายสัจวัฒน์ อนุบาลผล
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕ เด็กหญิงบุษกร
บุญจิต
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖ เด็กชายปยะพัทธ์ พื้นดอนเค็ง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗ เด็กหญิงวิชญาพร กาทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘ เด็กหญิงศศิธร
สระแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙ เด็กหญิงเกษราภรณ์ คำดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐ เด็กหญิงกมลชนก จินาวัน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑ เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒ เด็กหญิงชลลดา ปญจนะ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓ เด็กชายณฐพงศ์ นนท์ศิลา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔ เด็กชายยศกร
กันทะพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕ เด็กหญิงรวิพร
คำเพราะ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖ เด็กหญิงรัตติกาญน์ แพงชาติ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗ เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยบำรุง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘ เด็กหญิงสุชัญญา ภิญโญ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙ เด็กชายณัฎฐพล สมอ่อน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐ เด็กหญิงดารารัตน์ มาสงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑ เด็กหญิงเบญจมาศ สุขวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒ เด็กชายภรัณยู
บุญประดิษฐ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓ เด็กชายสุรวุฒิ
ช่างเกวียนดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔ เด็กชายอภินันท์ วันทา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕ เด็กหญิงปนิตา
วังทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖ เด็กหญิงพรญาณี ประชาราษฎร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗ เด็กชายศรัณณ์เพชร คะลา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘ เด็กหญิงดอกคูณ อุมาลี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙ เด็กหญิงโชติมา ไชยศรีทา
ศก ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดบ้านตูม
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจานบัว
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานบัว
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรัง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรัง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรัง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโดด
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด

วัดหนองกระแซง
วัดหนองกระแซง
วัดบ้านหนองคู
วัดบ้านหนองคู
วัดบ้านหนองคู
วัดบ้านหนองคู
วัดบ้านหนองคู
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดเสรีพัฒนา
วัดเสรีพัฒนา
วัดเสรีพัฒนา
วัดเสรีพัฒนา
วัดเสรีพัฒนา
วัดเสรีพัฒนา
วัดหนองรัง
วัดหนองรัง
วัดหนองรัง
วัดบ้านโดด
วัดบ้านโดด

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐ เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพาทิศ
เด็กหญิงแพนนภา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาณุกร
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงศกุนตลา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจตุรพร
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กชายปญญาศิริ
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงอรนิชา
เด็กชายอิศวะ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙ เด็กหญิงกนกกาญจน์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายกนกพล
เด็กชายกมลภพ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายธนารักษ์
เด็กชายธเนศ

นามสกุล
ใจดี
ทะนาชัย
บัวเมืองเพีย
บุตรกัณหา
พิภักดิ์
สิทธิโท
อุมาลี
พันธ์งาม
จอมเกาะ
จันทะพรม
พันธ์ขาว
บุตะคาม
วิมุตกุล
เกิดสุข
จันทร
พวงจันทร์
กาลจักร์
ปลัดศรีช่วย
ศรชัย
พิมพ์ทองหลาง
หนองยาง
กลิ่นกล้า
เกษศิริ
พันธ์งาม
ดวงศรี
พรมศิริ
กล้าเกิด
คุณสาร
พันธ์คง
ชูสกุล
พันธ์งาม
พันธ์งาม
เกิดสวรรค์
กาละทอน
จันทร์มี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโดด
วัดบ้านโดด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด
วัดปลาเดิด

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕ เด็กหญิงประภาวดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖ เด็กหญิงเกตน์นิภา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายทิวาวัชร์
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายนนทกานต์
เด็กหญิงปวันรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓ เด็กหญิงพุทธิยาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗

เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายชญานิน

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘ เด็กหญิงอทิรยาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา

เด็กหญิงดาริณญา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑ เด็กชายธนากร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒ เด็กชายปติภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓ เด็กชายวีรภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔ เด็กหญิงเกษรสวรรค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กหญิงณัฐวดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗ เด็กชายธีรเดช
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘ เด็กชายมงคลทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙ เด็กชายวรินทร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖

นามสกุล
มูลทองสุข
ปราบพาล
สิงห์ทอง
คูณสมบัติ
ทองกลั่น
โพธิ์ที
อ้วนผุย
คุณสิงห์
วันศร
คำตั้งหน้า
เทพอาษา
เทพอาษา
ใฮกัญญา
แก้วเหลา
นิรงค์บุตร
ค้ายสงคราม
ศรีรักษา
พิรักษา
ค้ายสงคราม
จันทร
ลาสุธรรม
เปาเงิน
สายสินธุ์
สวัสดี
งามศิริ
ใจดี
พุทธสงค์
สงค์ผัด
เมืองจันทร์
ศรีวงษ์
ขันติวงษ์
วงษ์เลิศ
นันทพันธ์
หอมจันทร์
เสริฐศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหงอก

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
๒๔/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

๑๒/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียว
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียว
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียว
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียว
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียว
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียว

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียว
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปลาเดิด
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดหนองเหล็ก
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านสามขา
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวิษณุ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กหญิงศศิธร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐

ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒ เด็กชายเอกพิพรรธพล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒

เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กชายธนัชพร
เด็กชายพุฒินันท์
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงอรณิชา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓ เด็กหญิงอิสราภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กชายเบญจพล
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงญาณภา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงวาริศา
เด็กชายวิชญพงศ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอติกานต์
เด็กหญิงอัมพิกา
เด็กชายก้องสิทธิ์
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐธวัช
เด็กชายทศพล
เด็กชายธันยธรณ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายยุทธพล

นามสกุล

โพธิ์สุข
โต่งจันทร์
กิตติชัย
ดวงจันทร์
พิมพ์นนท์
สมหวัง
แสงสุวรรณ
ทรัพย์เจริญ
ศรีดี
ขันติวงค์
วงศ์งาม
พิมพ์พันธ์
วงค์งาม
กันตรี
สิมตะมะ
แก้วมรกต
หนองหว้า
คำอาษา
จันอินทร์
เลิศจริยา
วิชัย
วงศ์สุโพธิ์
โพธิ์ศรี
จันทร์แดง
จันทะสาร
ผาเงิน
บุบผา
ชวดโท
สุภาลักษณ์
ปดนาวาส
ใสศรี
โสดา
สุทธปญญา
กลิ่นเกษร
อุตมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองผือ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองผือ

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองผือ

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองผือ
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผือ
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านเสียว
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดปาไผ่สามัคคี
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านเปลือย
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายบรรหาร
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงณรินทิพย์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงอลิศรา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายชนสรณ์

สามา
ทับพิมาย
อุดมพันธ์
บุญพูล
เวียงแก้ว
บุญจูง
ทองสุทธิ์
สีคำ
นิลวัน
สายแวว
แก้วพิลา
อามาตร
โพธิ์ทองวาณิชกุล
ทองคำ
พันนา
อุ่นสำโรง
พิมพยม
คำพันธ์
บุญกอง
ตุ้ยพิมาย
ยางงาม
โลบุญ
เกษสร
คันทรา
มีศีล
ดอนอาจทัน
วงษ์วิลา
วงวิลา
กตะศิลา
เพียรโคตร
ธรรมวัตร
ภูม่ันนา
แก้วจริง
ศรีพลัง
สุทธิสนธ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายวอนจา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงนริศศรา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอัชกิตต์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนิชดา
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายโชคดี
เด็กหญิงปณฑิตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านเกิ้ง
วัดบ้านเกิ้ง
วัดบ้านเกิ้ง
วัดบ้านเกิ้ง
วัดมะหลี่
วัดมะหลี่
วัดโจดนาห่อม
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดบ้านโพธิ์
วัดทับส่วย
วัดทับส่วย
วัดทับส่วย
วัดทับส่วย
วัดทับส่วย
วัดทับส่วย
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กชายพิชญะ
เด็กชายภัคพล
เด็กชายอรรถโกวิท
เด็กหญิงปใหม่
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงเพชรใส
เด็กหญิงฐิตาภัสร์
เด็กหญิงณัฏฐนิช
เด็กหญิงวิราพร
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายจตุรพร
เด็กหญิงจิตรทิพย์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชวิศา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพิมลพร

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กหญิงเมษยา
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายธีรเดช

นามสกุล
อะโสโก
แก้วกาหลง
อบเชย
บุตรหาญ
บุญทองสุข
สุดสา
ศิริสุข
คำอ้วน
วันคำ
สอ้อนกลาง
สายสมบัติ
ยาสาไชย
กุลวงษ์
สิงห์กัน
ศักดา
เอี่ยมม่วง
ตะเคียนเกลี้ยง
สอนศรี
ตะเคียนเกลี้ยง
ตะเคียนเกลี้ยง
ตะเคียนเกลี้ยง
สุขประโคน
บุตะเคียน
เพชรอินทร์
อินแพง
เรืองประพันธ์
โคตรจันทร์
บุตะเคียน
ตะเคียนเกลี้ยง
บุตะเคียน
ตะเคียนเกลี้ยง
ตะเคียนเกลี้ยง
เสนาราษฎร์
ชังคะนาก
คำพระสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาล
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาล
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.๙)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดบ้านดงเค็ง
วัดหนองจอก
วัดหนองจอก
วัดหนองจอก
วัดหนองจอก
วัดหนองจอก
วัดโคกตาล
วัดโคกตาล
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดโคกทะลอกพัฒนาราม
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กชายภากร
เด็กหญิงภูษิตา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิราพรรณ์
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กชายอรวิทย์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงกมลรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘ เด็กหญิงปณณ์ปณัฐ

เด็กหญิงจิรนันท์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐ เด็กชายฉันทวัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑ เด็กหญิงพลอยภัทรา

เด็กหญิงปนพงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓ เด็กหญิงเขมิกา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔ เด็กหญิงธิติยา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗

เด็กชายวรพล
เด็กหญิงกวินธิตา
เด็กหญิงฉัตรสุดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธีรนันต์
เด็กหญิงพรรธิภา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายร่มธรรม
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงทิพย์สุดา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘ เด็กหญิงพิมพกานต์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์

นามสกุล
อ้วนพร
บุตะเคียน
สอนสุข
บุตะเคียน
แซ่เลา
ชารัมย์
ชาวสวน
อุปะโก
ไฝเพชร
แก้วคุณ
งิ้วลาย
บาร์บี
เจริญศรี
สมบูรณ์
อุรา
บุญทอง
ฮวดสำราญ
นิวาส
ดีอก
สมศักดิ์
ไชยสิงห์
พูลงาม
อัฐแป
เจริญศรีเมือง
ทาบุราณ
ทันเชื้อ
ขันคำ
ศรีจุ้ย
ดวงแก้ว
แทนคำ
ผลจันทร์
รัชนีภาค
ไชยชนะ
ประแปง
พวงทับทิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโสม

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโสม
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนข่า
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนข่า
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงแยก

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแฝก

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดระเบาะ
วัดดอนข่า
วัดดอนข่า
วัดดอนข่า
วัดม่วงแยก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดสุพรรณรัตน์
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กหญิงรสธร
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุภาพัตษ์
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพรพิศุทธิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖

เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงวรัทยากร
เด็กชายอจลวิชญ์
เด็กชายอัยการ
เด็กชายอาริยะ
เด็กหญิงอารีวรรณ
เด็กหญิงณัฐชุตา
เด็กหญิงจารุวรรณ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงพัสกร
เด็กชายอนิรุธ
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายมาร์ค

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กหญิงเกจลฎา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอรจีรา
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กหญิงคณิษฐา

นามสกุล
รัตน์ไชยสง
จำปาพันธ์
ชาภักดี
โชติฉันท์
อุปถัมภ์
ประสารพันธ์
พันธ์แก่น
โทกุล
พุดชู
เบิดสูง
ปมา
พิรุณ
พวงจำปา
ปญญาแหลม
ชนะวงค์
รันทม
ทุมทอง
พรมเมือง
อุดหนุน
กันภัย
วงค์ประเทศ
สมภพ
โสมาพิมพ์
หมั่นจิต
ชื่นกมล
อุราเลิศ
โคจร
โสวรรณะ
พันธ์มี
วรรณา
ภูทิพย์
ผ่องราศรี
ศรีคำ
บรรลุ
แก้วคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานหนองคู

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานหนองคู
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานหนองคู
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานหนองคู
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานหนองคู

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานหนองคู
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานหนองคู

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานหนองคู
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธันวา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายจักราวุฒิ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายธนาภัทร์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กชายยอดทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘ เด็กชายปุญญพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายภูธเนตร
เด็กชายพงษ์ศรัณย์
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงลลิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวายุ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายนครินทร์

นามสกุล
อยู่ประพิส
ทิพย์สมบัติ
นามวงศ์
ใจเรือง
ขุมาลี
ศิริโสภา
ใจธรรม
สุดพิบูลย์
ศรีภา
ศีลให้อยู่สุข
เรืองหงษา
ประทุมทอง
มะลิวัลย์
บาททอง
มะโนราช
สีเหลือง
สีเหลือง
ฝงนิล
นุ่มจินดา
ปฏิเหตุ
คงทรัพย์
โยโส
จวงจันทร์
เสนรังษี
รัตนิจันทร์
โสดาวงค์
คงเจริญ
จุ้ยศุขะ
แก้วการุณ
แสงสกุล
แก้วการุณ
ฝงนิล
ใยชวด
จุลแดง
เชื้อนานน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแดง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดเหล่ายอด
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กชายนาวี
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายกฤตพล
เด็กชายจิรวรรธ
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายนฤนาถ
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายภูธเนตร
เด็กชายภูมิวนัย
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายศักดา
เด็กชายศิรพัฒน์
เด็กหญิงสุฐิดา
เด็กชายอิทธิชัย
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนันท์ธกร

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑

เด็กชายวีระชัย

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒ เด็กหญิงกนกนัดดา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗

เด็กชายก่อเกียรติ
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กหญิงธารธารา
เด็กหญิงปวันรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงนิจิรา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงสิรินทรา

นามสกุล
กิจพรมมา
มีทอง
แก้วดวงสี
คำภาสุข
ธิลุน
จุลแดง
บุตรแดง
ทองบุตร
ทองงาม
ทองบุตร
ศรแผลง
ศรีลัย
บุญยอ
นาเอก
ศรีลัย
โฉมไธสง
ทองงาม
กลีบกลาง
ทองสุข
แขวงสารคาม
กิ่งเกษ
นวนน้อม
พันธ์ผา
สุรัตน์
บุตรก่าน
แก้วสง่า
ผ่านพรม
บุญหล้า
วงศ์แดง
ประเสริฐสังข์
เมืองสองชั้น
ลาศรี
กลมเกลียว
คุณชาติ
อัมภรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดนางกว่าง
วัดนางกว่าง
วัดนางกว่าง
วัดนางกว่าง
วัดนางกว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๘๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงเกษศินี
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงชฎาทิพย์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายกฤษณกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนขวัญ
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนิรัตน์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙ เด็กหญิงพิมลวรรณ

เด็กหญิงศุภานิช
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กหญิงสวิชญา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔ เด็กหญิงปนัสยากร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑

เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงยุวรรณดี
เด็กชายรวิภาส
เด็กชายสุพงศ์พันธ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายพอเพียง
เด็กหญิงพิชฏา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กชายภูวิศ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔ เด็กหญิงไอยวริญท์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กชายวรเวช
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗ เด็กหญิงวาริณี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘ เด็กหญิงกุลรดา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙ เด็กหญิงจิดาภา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖

นามสกุล
สุดสังข์
ลือชา
ศรีพิทักษ์
แก้วมณี
แสนคุ้ม
มณีวงค์
ไพฑูรย์
ราษฎร์ภักดี
พรหมประดิษฐ์
ดวงปญญา
ตะนะสุข
บุญนาค
แก้วมณี
ศรีสำอางค์
พรมล้วน
แก้วมณี
ทองทวี
อำนวยศิลป
เจียมศรีสุราช
แถวปดถา
ศรีฟา
สะมัด
สุขสาร
ศรเพ็ชร
บุตรวงค์
บัวแก้ว
เนตรน้อย
สานพคุณ
สารนอก
แสงเนตร
อินทองขาว
ใจกล้า
ราชภักดี
บุญหล้า
พันธ์วิไล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะกรูด
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะกรูด
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กหญิงฐิติกุล
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปริยกร
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภิณญาดา
เด็กชายยศธนา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายขัตติยะ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายอติพงษ์
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายวุฒิศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕

เด็กชายสุเทพ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗ เด็กหญิงอริสา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘ เด็กหญิงชนิสรา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙ เด็กชายณรงค์วิทย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐ เด็กชายปราชญ์ทองเอก
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายกิจติพงษ์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายเจริญ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘ เด็กชายเจษฎาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายชยพล
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา

นามสกุล

เรืองฤทธิ์
สมัญญา
ชิณวงค์
สิมณี
ชุ่มชื่น
ทวยจันทร์
ศรีพลัง
พันธ์ผา
ธีระภา
พยุพัด
ชาภักดี
ชุมรัมย์
พิมประจิตร
สะอาด
อินมูล
อุดนอก
ภูติยา
สุทธิชัย
บุญยง
ศรีหาวงษ์
ไกรเพชร
จันทแสน
ไกรษี
ลำจวน
สายลาด
ศรีปตเนตร
ภาคภูมิ
ขำตา
กูลบุญ
ศาลา
หยั่งยืนยง
คานเขต
แร่ทอง
สิงห์ซอม
พงษ์มณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีต้อม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่
วัดหนองทามใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนันท์ชัย
เด็กหญิงนพัชตรา
เด็กชายนวคุณ
เด็กหญิงปพิชยา
เด็กชายพชรกิตต์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒ เด็กหญิงพรรณนารา

เด็กชายพีรพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔ เด็กหญิงภัทรวดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕ เด็กหญิงภัทริน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖ เด็กหญิงภารดีญาดา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗

เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวงศ์มณี
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวรพจน์
เด็กหญิงวรรณวิมล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอ้อมขวัญ
เด็กชายเอกพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชนกานต์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘ เด็กหญิงณัฐกรวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กชายปวริศ

นามสกุล
คำอินทร์
ปนดิ
เสาะใสย์
นูวิเลิศ
อัมรินทร์
สังข์สุวรรณ์
พิมพา
สมอินทร์
หงษ์ทอง
ไปอารีย์
ศิริบรรพต
เขียวสะอาด
ศิริเนตร
วงศ์นามเถาว์
ประทาน
นามธรรม
ไชยสิทธิ์
เพชรศิลา
งามศิริ
ผัดตุ่น
บุญเฉลียว
ปุณประวัติ
ปกปน
กิ่งบุตรโคตร
ขันลับ
แซ่อ้ัง
ปาหา
เจนรอบ
จันทร์เกษม
หาญเวช
พุทธวงษ์
นิลเกษ
ชาลีหอม
โคตรดก
จันทร์หอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาทรงธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓
๐๗/๑๑/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๓๐/๐๖/๒๕๕๒
๐๖/๐๒/๒๕๕๓
๐๒/๐๔/๒๕๕๓
๒๘/๐๑/๒๕๕๓
๑๓/๐๔/๒๕๕๓

๐๘/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๔/๒๕๕๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๒
๒๓/๐๓/๒๕๕๓
๑๔/๐๒/๒๕๕๓
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๒

๑๘/๐๙/๒๕๕๒

๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๐๗/๐๔/๒๕๕๒
๒๐/๐๑/๒๕๕๓
๐๗/๐๒/๒๕๕๓
๐๙/๐๒/๒๕๕๓
๓๐/๐๓/๒๕๕๓
๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๖/๐๗/๒๕๕๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๒
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

๐๕/๐๒/๒๕๕๒
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
วัดหนองทามใหญ่
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) วัดชำโพธิ์
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) วัดชำโพธิ์
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) วัดชำโพธิ์
โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
วัดปามหาราช
โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
วัดปามหาราช
โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
วัดปามหาราช
โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
วัดปามหาราช

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายธัชธรรม์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕ เด็กชายปุญญาพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗

เด็กชายธัญญา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายเอก
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กชายญาณวัฒน์
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กหญิงเทพสุดา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงปริญลดา
เด็กหญิงณพิชญา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙ เด็กชายโรจนวนิชณ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กชายณวัฒน์
เด็กชายพิรศุษม์

นามสกุล
สว่างภพ
ระวังชื่อ
คันทะจันทร์
บุญสร้าง
หล้าบุดดา
กิ่งแก้ว
บุญยงค์
ชมคำ
พุทธะ
วันชัย
มูลทา
แกล้งกลางดอน
ศรีบุญมี
จัตุรัส
สืบสา
ลาเลิศ
ผัดศรี
ศรีขอดเขต
บุตรดาษ
ยศศิริ
แสงสุด
รัตนพันธ์
สังขพงษ์
นำเกลี้ยง
พันธ์งาม
เหมือนอุย
สีดำ
อสิพงษ์
เพชรอินทร์
อุดมสมุทรหิรัญ
วิเศษพงษ์
รอบคอบ
อัครชาติ
สิทธิ
ทองหล่อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปามหาราช
วัดปามหาราช
วัดปามหาราช
วัดปามหาราช
วัดปามหาราช
วัดปามหาราช
วัดศรีตาลอย
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดพิมาย
วัดพิมาย
วัดพิมาย
วัดพิมาย
วัดพิมาย
วัดระกา
วัดบ้านโปง
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายพิศิษฐ์ นิรันดร์วัฒนะเดชา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายกษิตภิรมย์ อุ่นอารมณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กหญิงกิ่งกาญจนา คำมา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กหญิงพิชานันท์ ประยูรชาญ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กหญิงภัทราวดี รัตโน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐ เด็กหญิงมนิศรา บุญเสริม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กหญิงบัวกนก ศรีทองแท้
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กชายนที
มหาโยธี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓ เด็กชายพัชร
ปยวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กหญิงเพชรประภัสสร โพธิ์งาม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กหญิงวิชญาดา บุญเพ็ง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖ เด็กหญิงดารารัตน์ ชุมจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗ เด็กหญิงพรทิพย์ แจ่มศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘ เด็กชายยรรยง
พาหา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กหญิงศุภิสรา แก้วใสย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐ เด็กหญิงสุชาวดี แพงจันศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑ เด็กหญิงอรวรรณ ชุมจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒ เด็กหญิงกชรัตน์ สิงห์คำ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓ เด็กชายเกียรติก้อง ชูรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔ เด็กชายธีร์กวิน
แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕ เด็กชายนพรัตน์ เหรียญทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖ เด็กหญิงพรพิมล สิทธิแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗ เด็กหญิงวิไลพร เที่ยงธรรม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘ เด็กชายกรวีร์
จงรัก
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙ เด็กชายกฤษณ
กวีนิเวศน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐ เด็กหญิงกันยกรณ์ ปยะวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑ เด็กชายชินวัฒน์ ปยะวงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒ เด็กชายธนวัฒน์ แสงเนตร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓ เด็กชายธาวิน
นราวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วบุญมี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕ เด็กชายธีระพงศ์ แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖ เด็กหญิงพรวลัย แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗ เด็กหญิงอรพรรณ แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘ เด็กชายฉัตรดนัย แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กหญิงฉัตรมณี พันธ์ไผ่
ศก ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล็ก

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล็ก

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล็ก
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดศรีปรางค์กู่
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดดวนน้อย
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณปภัสร์ อุ่นสมบัติ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กชายทศวรรษ พรรณสุทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒ เด็กชายปญญากร ปยะวงค์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กหญิงพิมพ์สุวิมล มารารัมย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กชายภูวดล
บริสุทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กหญิงลลิสา
แสงแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖ เด็กหญิงวรกานต์ สายมาลี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗ เด็กหญิงวราญา แสงสุวรรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กชายศิลาภัทร อัสดง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙ เด็กหญิงกรชนก ตาสุวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐ เด็กชายทักษ์ดนัย ยอดจักร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑ เด็กหญิงปรียนุช ขยันวงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒ เด็กหญิงสุกัญญา กันสาย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓ เด็กชายณัฐพงศ์ ทนุกิจ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔ เด็กหญิงภัควลัญช์ เหมือนมาตย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕ เด็กหญิงภาวินี
พันธ์ขาว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖ เด็กหญิงมัณฑนา เกษหอม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กหญิงอรชุฎา ทัศนามล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กหญิงญาณิสา บาอินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายเทพศิรินทร์ ใจตรง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐ เด็กหญิงนฤมล
โสดามุข
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑ เด็กหญิงพัณณิตา ลุนสิน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงอารญา สุขดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓ เด็กชายวรวิทย์
วงค์พิทักษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔ เด็กชายวิชยุตม์ เผ่าพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กหญิงวิชุดา
ศิริวงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖ เด็กหญิงวิดารักษ์ คล้ายภมร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กหญิงเวนิกา วรรณประภา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘ เด็กหญิงศศิภา
สุคันธะมาลา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กหญิงสุธีร์ธิดา สุขหุ้ม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กหญิงสุภนิช
แก้วลอย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑ เด็กหญิงอภิชญา เลิศศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงกวินธิดา มีฤทธิ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กหญิงกาญจนา ไชยสุวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีชาติ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนุน

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดกุดนาแก้ว
วัดกุดนาแก้ว
วัดกุดนาแก้ว
วัดกุดนาแก้ว
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตตินันท์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖ เด็กชายชัชพงศ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗ เด็กหญิงณัฐณิชา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘ เด็กชายณัฐนนท์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙ เด็กหญิงนันท์ณวรัศม์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖

เด็กหญิงมนัสยา
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กหญิงอมราพร
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายชนะศักดิ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงเบญญาวรรณ

เด็กชายวสิษฐ์พล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กชายวัชรพร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงนลินทิพย์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑ เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖

เด็กหญิงซ่าร่า
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงรัชชดา
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงปยวดี
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสลิษา
เด็กชายธวัชชัย

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗ เด็กหญิงอภิชญาภรณ์

เด็กหญิงจารุวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙ เด็กชายศุภวิชญ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘

นามสกุล
ไชยสุวรรณ
สุพรรณ
แสนแก้ว
บุญหนัก
กงศรี
เทาศิริ
จันทร์ส่อง
ศรีหาบุตร
แก้วกัณหา
ยมณี
มิ่งเมือง
วุฒิพรม
หงษ์จันทร์
วงษ์บ้านหว้า
ทัดแก้ว
ระยับศรี
แสนกล้า
ยอดงาม
หงษ์เจือ
ผลเพิ่ม
รัตนวัน
สีตะวัน
เสือแก้ว
โสภา
นรดี
ละขะไพ
เอ็นจันทึก
อินอุเทน
จันล่องคำ
ศรีวัง
นะคะสอน
วิจารวงษ์
คำเสียง
แก้วจันทร์
ตันติวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดาน
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแมด
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแมด

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแมด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแต้

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนแต้
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดศรีขุนหาญ
วัดบ้านด่าน
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดหนองคูขาม
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดขอนแต้
วัดขอนแต้
วัดสำโรงปราสาท
วัดสำโรงปราสาท
วัดสำโรงปราสาท
วัดสำโรงปราสาท
วัดสำโรงปราสาท
วัดสำโรงปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กชายปราโมทย์
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงสุพิณชนก
เด็กหญิงอโณทัย
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายคุณพัฒน์
เด็กชายชญานิน
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายกฤติที
เด็กชายก่อเกียรติ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงดลพร
เด็กชายนพดล
เด็กชายปารมี
เด็กหญิงวรเนตร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอาทร

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐ เด็กหญิงกฤติยาณัฐ

เด็กหญิงชลฉัตร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒ เด็กหญิงสุภัสสร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓ เด็กชายวิศรุต
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔ เด็กหญิงพิยดา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕ เด็กหญิงกัญทิมาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖ เด็กหญิงประภาพร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗ เด็กหญิงวรรณวิสา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายขวัญทวี
เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายคมกฤต
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายชนกันต์

นามสกุล
วิชาชัย
ระวิวรรณ์
ศรีใส
ยศศิริ
ศุภเกษ
ระยับศรี
นวลละออง
ยศศิริ
ชัยกวงชา
แสงสิงห์
ทัดวงค์
แสนสุข
ทิพย์รักษา
วงศ์สิน
โพธิราช
จันทร์สังข์
ติดชัย
พรมศักดิ์
วงค์แสง
ทิพรักษา
วงค์แสง
ตังจิว
พรมตา
บุดดา
จอมแก้ว
ทรงวาจา
ทองสุ
โพธิราช
นภาโชติ
ชินวงค์
เสาะใส
ทาลา
สังคะสาย
สมอินทร์
ขันทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ
วัดปาศรีอรุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

เด็กหญิงชลดารัตน์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชัชนันท์
เด็กหญิงณิชาภรณ์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงนถภัทร
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนัยนา
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงนิชาภรณ์
เด็กชายปภาวิน

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กหญิงประกายแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กหญิงปรียาภรณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙

เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมรภัทร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กหญิงศิริรักษ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุรเสกข์

นามสกุล
พุ่มทอง
บุญทะจิตร
ธุระพันธ์
ผันกระโทก
พรมตา
วงค์แสง
อุตสาหะ
วงศ์สิน
วงค์แสง
อินธิเดช
คิมหันต์
อินทะนัย
ขันทอง
พงษ์ธัญการ
ทองสง่า
สิงห์ซอม
สิริพัฒน์
บัวสิงห์
ต้นวงษ์
รองทอง
แสงสิงห์
ชื่นจำปา
ประกอบแก้ว
ยินดี
ทิพย์รักษา
พงษ์เกษ
โพธิราช
แสงสิงห์
แสงสิงห์
พรมตา
วงค์แสง
วงศ์แสง
พูลสุข
นวลศิริ
เยี่ยมชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

หมายเหตุ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอนำเกลี้ยง(เขิน) วัดปาศรีอรุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๘๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตติชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑ เด็กหญิงเกษมณี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒ เด็กหญิงขวัญตา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓ เด็กหญิงซัญญ่า

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔ เด็กหญิงณัฏฐกฤตา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายนัติชน
เด็กหญิงปราณี
เด็กหญิงปราลิตา
เด็กหญิงปนสุดา
เด็กชายภูมินันท์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กหญิงกนกวรรณ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒ เด็กชายกฤษติศัพน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงดวงตะวัน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงนันทศร
เด็กหญิงปราริดา
เด็กชายพนธกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสุนิดา
เด็กชายสุรชาติ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชณิตา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงมยุรฉัตร

นามสกุล
สายเหล็ก
ศรีรัตน์
ปรีโทน
สิงห์ซอม
ทราธร
ยศศิริ
ทองศรี
ลิมปกุล
ทับทิมนาค
อุ่นเมือง
คำแพง
โยธานันต์
ศิริคำ
สายบุดดี
วงษ์เศษ
คำนึง
พลายงาม
แพงมา
แซ่ล้ิม
สายที
สมานพง
ไชยราช
สิงซอม
พันธ์งาม
จันทร์ทรง
สีมา
สิงห์ซอม
ภูตะอินทร์
เสาศิริ
ขันติวงศ์
อินทา
สิทโธ
วอนกระโทก
ระยับศรี
พรหมคุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดบ้านหนองปลาเข็ง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
วัดโซงเลง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสราวุธ เคนคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๖ เด็กหญิงสุวรรณา ยังอุบล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๗ เด็กชายอนุสร
แบขุนทด
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๘ เด็กหญิงกิตติยากรณ์ บุญเย็น
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๙ เด็กชายจักรกริช ร่องแก้ว
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๐ เด็กหญิงศิวัชญา จันทร์พร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๑ เด็กหญิงสุจิตตรา บับภา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๒ เด็กชายธีระพงค์ บุญพบ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๓ เด็กหญิงสุจิตตรา แม่นปน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๔ เด็กชายณัฐพงษ์ ขันธะวิชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๕ เด็กหญิงธนวรรณ กันยา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๖ เด็กชายปณณวิชญ์ พันธ์งาม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๗ เด็กชายภัทรพล งามแสง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๘ เด็กหญิงศิริวิมล สุภีร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๙๙ เด็กชายอภิชาติ พงษ์ภา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๐ เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรโรจน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๑ เด็กหญิงนภัสสร มิ่งขวัญ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๒ เด็กชายกิตติมศักดิ์ บุดดาชุย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๓ เด็กหญิงชลธิษา นาคี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๔ เด็กหญิงล้อมเพชร ทองกลำ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๕ เด็กหญิงอนงค์นาฎ เทียมดง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๖ เด็กชายขุนพล
ประกอบศรี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๗ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุทธิยา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๘ เด็กหญิงณัฐธิดา บุญศรัทธา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๐๙ เด็กชายธีรพล
อินตะนัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๐ เด็กหญิงนลัทพร อิ่มเต็ม
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๑ เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๒ เด็กหญิงปนิตา
ไพรบึง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๓ เด็กชายพีรพงศ์ คำแสน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๔ เด็กหญิงมลิวัลย์ เทียนนิล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๕ เด็กหญิงมิภาวดี หอมชาติ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๖ เด็กหญิงวนัสนันท์ ชื่นชาย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๗ เด็กชายวิทวัส
ศรีคำ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๘ เด็กหญิงกานต์ธิดา กลมพันธ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๑๙ เด็กหญิงกานต์ธิดา สุทธวงษ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๖๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปน

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรุง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทาราม
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทาราม
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทาราม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทาราม

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทาราม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดหนองแปน
วัดหนองแปน
วัดหนองแปน
วัดหนองแปน
วัดหนองแปน
วัดหนองแปน
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๐

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงฐรินทร์ญา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงวรัตถ์
เด็กชายสุทธิ์นันท์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงณัฐธิดา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๑
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๗
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๘

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๒๙ เด็กหญิงประกายวรรณ

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๐

เด็กชายกิตติพงษ์

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กหญิงชนัญชิญาณ์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๒
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงธัญญทิพย์
เด็กหญิงชณัฏฐ์ตา
เด็กชายชวัล
เด็กหญิงพรทิพา

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๗ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๘ เด็กชายรัฐธรรมนูญ

เด็กชายวรชัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กหญิงวิภาวินี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงศิริวิมล
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๓๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๒ เด็กชายจันทรกานต์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๓
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๔
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๕
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๖
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กชายอดิศร

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๘ เด็กหญิงอริย์ณัชยา

เด็กหญิงชนิดา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๐ เด็กชายกวินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๑ เด็กชายเขมินทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กชายคเณศ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๔๙

ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๓ เด็กหญิงจันทร์ทิมา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กชายทิตาธร

นามสกุล
วงษา
กันเทพา
บัวจันทร์
คำผาง
ประทุมมา
หะโท
ละมูล
ผ่องภิรมย์
อ่อนศรี
คันศร
ภูทอง
เปยมปด
โคกสิมมา
งามแสง
ชัยทาน
สาริกา
ชินทอง
สีสมาน
ลำสาร
บุญมา
โพนปลัด
รุ่งแสง
จันทร์เกษ
ยอดภูษา
ภาชนะ
โสดามุข
ยันตะบุตร
บุญคำชู
โยธี
มหามุข
เจตนา
คำโพธิ์
พรมชาติ
กระแสเทพ
มุกดาลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีหลำ(ราษฎร์นุสรณ์)
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีหลำ(ราษฎร์นุสรณ์)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอีหลำ(ราษฎร์นุสรณ์)

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีหลำ(ราษฎร์นุสรณ์)
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดบ้านซำเม็ง
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดหนองอิไทย
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดสำโรง
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิมพรรณ พลหาญ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กชายศราวุธ
มุทะระพัฒน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กชายศิริชัยมนตรี ศรีสมาน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กหญิงอุมาพร สีฟา
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กชายชัยชนะ ชะตะ
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กหญิงวิยะนันท์ โพธิ์ก่ิง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๑ เด็กหญิงอทิตยา ไชยสิงห์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๒ เด็กชายอนุพงษ์ พิมพาทัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๓ เด็กชายกฤษฎา ดวนใหญ่
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญเบ้า
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กชายคุณาวุธ สารภี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๖ เด็กชายปญญากร สมหมาย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กชายพงศ์กฤต เจือจันทร์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๘ เด็กชายภิญโญ
กอนินัย
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๖๙ เด็กหญิงภีรนันท์ ชัยรัตน์
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กชายรชฏ
รูปดี
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๗๑ เด็กหญิงสุพรรณษา คิมวงเดือน
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๗๒ เด็กหญิงกนกพร ขันทอง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงวีรดา
โสรส
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กหญิงพลอยรุ้ง รุ่งแสง
ศก ๔๕๑๖๓/๒๗๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี

หมายเหตุ

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิศ์ รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) วัดโพธิ์ศรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้า

วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า
วัดหนองค้า

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
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