ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๔,๔๔๒ คน ขาดสอบ ๔,๗๕๖ คน คงสอบ ๙,๖๘๖ คน สอบได้ ๒,๐๕๗ คน สอบตก ๗,๖๒๙ คน (๒๑.๒๔%)
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๑ นายภาณุวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงวิภาวินี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๓ นางสาวขนิษฐา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๔ นางสาวขวัญจิรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงกาญจนา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายกิตติคมน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายกิตติคุณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงเกษรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายธนธรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายนวพล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๑

เด็กชายปวี

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๒ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๓

เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงชนัณธิดา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กหญิงณัฐธยา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทินวงศ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงบุษบง
เด็กชายภูติกรานต์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

นามสกุล
จานอร่าม
แจ่มใสย
โถตะบุตร
บุญมา
จันทรสมุทร
แก้วภักดี
แก้วภักดี
เทพวงษ์
วรรณสินธ์
ทะนวนรัมย์
แก้วภักดี
ทองนาค
ณนิมิตร
พันธ์กว้าง
หนุนวงษ์
กระโพธิ์
นัยนิตย์
แซ่เจีย
ประชาราษฎร์
บุญเยี่ยม
วงศ์ม่ัน
คำผง
รักชาติ
ทองวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแกด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดโพนค้อ
วัดโพนค้อ
วัดโนนแกด
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๕

นางสาวสุพรรษา
เด็กหญิงณภาภัช
นางสาวกาญจนา
นางสาวทัศนีย์
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวรัชฎาภรณ์
นางสาววิภาวดี
นางสาวศิริลักษณ์
นายณัฐวุฒิ
นางสาวธนพร
นายนิธิกร
นางสาวภานรินทร์
นายภูษิต
นายแห่งมหาชัย
นายเอกพล
เด็กหญิงกฤตยา
เด็กหญิงเกศวาริน
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงไอรินทร์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๔

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงกานดาวดี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๕

เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนิรุชา
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงขัตติยา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงณภัทร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงณัฐตยาวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปนัณดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงพัชรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๕๘

นามสกุล

โพธิ์เจริญ
แนวมั่น
ศิลาวรรณ
ศรีโนเรศ
ทศภา
นาคคำ
ที่ดี
แขนอก
ศรีสะแกะ
ภาคพรม
กลยนีย์
บุญคุ้ม
จันทสอน
ระยับศรี
หาญพิทักษ์
สุวรรณติ
ศิริสุข
ดอกพวง
ชุมใหญ่
ไชยโยธิน
ทารักษ์
ศิริจันทอง
สมรักษ์
สวนดอกไม้
รัตนพันธ์
สมาน
ประกอบกิจ
นวลหงษ์
สมัย
ณุวงศ์ศรี
ศิลาโชติ
พรแก้ว
ผิวขาว
เทพวงค์
แก้ววงศา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดเพียนาม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายจักรภัทร ศรีโสดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงชวัลญา
เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงพชร
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศศิรวิมล
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกมลเนตร
เด็กหญิงสุวิมล
นายนฤเบศ
นายอนุเทพ
เด็กชายเฉลิมภัทร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงภคนันท์
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนกร
เด็กชายธราดล
เด็กชายปรวีย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสงวนศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

งามแสง
ศิลารักษ์
โตมร
มนทอง
สุธารส
วรลักษณ์
นระสิงห์
เกษมศรี
แก้วฤทธิ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

พวงเพชร
สิมพันธ์
สินทรัพย์
ประทุมทอง
พรมดี
โพธิ์ไชยโถ
ฉันทะกลาง
เทียมทอง
สายตรง
จันทร์แจ้ง
สุกสะหวัด
สารภาค
คำจันทร์
พิมพันธ์
พิมพันธ์
ศรีสุธรรม
สุนาอาจ
พิมโคตร
ท่ากระแส
ชัยช่วย
แก้วชัย
สายแสง
ชาลี
พื้นผา
ตะเคียน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนแวงแก้ววิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจี่ย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจี่ย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดมหาพุทธาราม
วัดโพนเขวา
วัดโพนเขวา
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสระกำแพงใหญ่
วัดบ้านผือมอญ
วัดแสงใหญ่
วัดแสงใหญ่
วัดสระบัว
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดสว่างวราราม
วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านเจี่ย
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอิทธิเชษฐ์
เด็กหญิงณพชร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายจิรวัตร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายกิติพงษ์
เด็กชายชยชาญ
เด็กชายธนากร
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงปาริชาด
นางสาวกาญจนา
นายชินกร
นางสาวสมร
นางสาวนันทิตา
นางสาวสิริมาส
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวมารีษา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายธีรภัทร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๐๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๐

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๑ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายอนันติโชติ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายพงษกรณ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงชลดา

นามสกุล
วันทะวงค์
พิมโคตร
ชาลี
ปรือปรัง
ธรรมสุข
สัมฤทธิ์
งาตา
สมพงษ์
ภาวัน
จำปาเรือง
พละศักดิ์
กำจร
สุระเสน
นอสูงเนิน
วงศ์วิฉาย
วรรณทวี
ขันตี
อินธิเดช
สิมณี
โสดา
นรินทร์
คำโสภา
โสดา
ลดาพัน
พรมมาพิษ
บุญหลักคำ
คำสว่าง
หงษ์ทอง
ผาแก้ว
ทองอ่อน
ราชรักษา
ไกรราชฉิมพลี
ศรีหาพล
แพงกันยา
แสงตาปน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านเทิน
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดบ้านคล้อ
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงธนพร
เด็กชายภูธเนศ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กหญิงธนพิพัฒน์
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายมินทร์
เด็กหญิงอุบล
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายเทพนคร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายสีหราช
เด็กชายคุณากร
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายบงกชกร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายณัฐกาณร์
เด็กชายธนวัต
เด็กหญิงธารินันท์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายรณภพ
เด็กหญิงสไบทิพย์
เด็กหญิงอนุสสรา
เด็กชายอรรถชัย
เด็กหญิงกชกร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศรียาบ
ผาแก้ว
คงสุขา
มั่นอ่วม
สายพงษ์
กำลังรัมย์
บุญจันทร์
โคตรวงศ์
สรรพศรี
สายเสน
คำชนะ
วนไธสง
ทองลือ
บุญรินทร์
อินทร์ประโคน
เรืองสวัสดิ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

ขัดคำกอง
แหวนเงิน
จันทร์โท
แก้ววงษา
มะลิวัลย์
อรรถประจง
อัมพร
อนุชาติ
เจริญวรกาญ
ศิรินัย
จันอ่อน
วรรณพรม
รักษาเชื้อ
ไกรรักษ์
ช่วยสุข
พรำนัก
ชนะวงศ์
มนตรี
แก้วกุลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจาน

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนละทายวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนละทายวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนละทายวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาลัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาลัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาลัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาลัย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาลัย
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาลัย

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาลัย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาลัย
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดหนองถ่ม
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านโอ้น
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๕

เด็กหญิงธิธาดา
เด็กหญิงเนตรนภัส
เด็กหญิงวิสสุตา
เด็กชายชัยนันท์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายทศพร
เด็กหญิงสุภารัตน์
นายต้นตการ
เด็กหญิงปยะชาวดี
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธันวา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกนกศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงปาณิศรา
เด็กหญิงพิชชากร
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กชายสุขสรรค์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงอรธิดา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงสรีรันย์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอรไพริน
เด็กชายธนาคิม
เด็กชายปณณธร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชนัญชิตา
เด็กหญิงชยาภา
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล
แก้วรักษา
อยู่สุขโข
สุทธศิริ
พิลา
ศรีรักษา
จันทร์แจ้ง
หมายมุ่ง
ศรกิจ
แพทย์นาดี
ผิวนวล
กินรี
อิงด่านกลาง
กตัญู
จันทา
พึ่งพรม
จันทร์เขียว
รัชนีภาค
พรมทา
จันทร์ทองทิพย์
มิ่งขวัญ
ทองสุทธิ์
บุญตานัย
สิงห์คำ
นาแพง
แสงแก้ว
นุกรรัมย์
นิลวัน
ยางงาม
บุรณะ
ยอดจันทร์
อาจศรี
คำคูณ
อำนวย
อุตรวิเศษ
สุระโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนำคำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านผักบุ้ง
วัดบ้านเกาะ
วัดผักแพว
วัดทุ่งพาย
วัดบกขี้ยาง
วัดบกขี้ยาง
วัดลือชัย
วัดลือชัย
วัดโนนสัง
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดหนองบัวไชยวาน
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุทธิโพธิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๑ เด็กหญิงธาราทิพย์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๘

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กหญิงนุชเนตร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรัตนาภา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสิริภัทร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กหญิงพิราพร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงณัชยา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายฐานวัฒน์
เด็กชายณัชกมล
เด็กชายตามตะวัน
เด็กชายปวริษร์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายมิ่งมงคล
เด็กหญิงสิรินธิรา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงขวัญชีวา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๒๙ เด็กหญิงชญาน์นันท์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๐ เด็กหญิงชนากานต์

เด็กหญิงชนิดาภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๒ เด็กหญิงฐิติมา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๓ เด็กหญิงณัชวดี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๑

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๔ เด็กหญิงดวงตาชนก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

หงษ์ศิริ
สาวิโล
บุญช่วย
อาจคำพันธุ์
โสดา
เหมกุล
ชมภู
ลาลุน
จันโสม
พลพงษ์
คำพั้ว
พาหา
แก้วใสย์
จันทะสิทธิ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

ไหมพรม
อัมพวา
สมศรี
บุญถม
พรรษา
ถำทอง
ใจมณี
ประทุมศรี
ขันธบุตร
จันทร์วิเศษ
พันธ์ไผ่
แซ่จ๋าว
ไกรบุตร
ภูผาหลวง
คำนัล
นิยม
เพิ่มพูล
มาลัย
นนทศิลา
ผลพูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราษีไศล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษีไศล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๕ เด็กหญิงผ่องพรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศศินันท์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายปวาริต
เด็กชายพันธ์ตรี
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงสิรินยากร
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายองอาจ
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธัญวลัย
เด็กชายรังสรรค์
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายทักษิณ
เด็กหญิงนัณธนิชา
เด็กชายกมล
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนฤมล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ดงแดง
งามตรง
กุลบุตร
คำเสียง
ศรีนุเคราะห์
สิมารัตน์
แสงศร
เพียงตา
นิยม
อัครบุตร
โพธิบุตร
สัมฤทธิ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล

จำพร
กตะศิลา
สมเสาร์
โคตรเจริญ
สีส่วยเปา
แหวนหล่อ
ติละบาล
จันทร์เพ็ญ
ศุภศร
สมรัตน์
วงศ์เปยง
นิยม
อินเหลา
เสน่หา
ห้วยจันทร์
จันทสิทธิ์
ตันพิกุล
บุดศรี
ยุวพรม
นครชัย
ทรัพย์ทวี
เพ็ชร์เลิศ
ลาลุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนราษีไศล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราษีไศล
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราษีไศล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษีไศล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราษีไศล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง
วัดบัวหุ่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนิตยา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๑ เด็กหญิงปภาวี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๒ เด็กหญิงวรนุช
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงชลธิชา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๐

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงวิลัยพรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๕ เด็กหญิงศุกลกานต์

เด็กชายจีรวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๗ เด็กชายธนวัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๘ เด็กชายธนากร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๖

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงกฤตญานันท์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๐ เด็กหญิงจิราวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๒๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวราทิพย์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุชามาศ
เด็กหญิงอติญาพร
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงกุลภรณ์
เด็กหญิงกุลภัสสร์
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายไกรสร
เด็กหญิงจรัสศรี
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชญา

นามสกุล
เมฆขุนทด
นกแก้ว
สังวร
คำนล
แก่นจันทร์
หล้าศรี
โคตรเจริญ
กันหาธรรม
ถาหนองบัว
แฟงฟก
คำภาปด
นิลทัย
ตุ้มทอง
ศิลาวงศ์
บัพโต
เหล่านอก
สุภาพ
จิตมั่น
พิมโบราณ
กองสดี
ฉลาดแย้ม
สารศรี
เนรมิตร
จินาวัลย์
เงาเพชร
นามแสง
คำหล้า
กิตติการอำพล
สายโน
ตาชม
โสดา
ศรีอินทร์
สาวันดี
ธรรมสัตย์
อารีย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) วัดบัวหุ่ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) วัดหัวดง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วัดโนนม่วง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วัดโนนม่วง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วัดโนนม่วง
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๕ เด็กหญิงจิรัฐติกาล

เด็กหญิงเจนจิรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงชฎาทิพย์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงชลธิญาดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๙ เด็กหญิงชลรดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๐๖

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงชลาลักษณ์

เด็กหญิงชลิตา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๒ เด็กชายชาคริต
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๑

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงญาณิศา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๕ เด็กหญิงฐิติวรดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๔

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๖ เด็กหญิงณัฐภัทรสร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธนพรรณ
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนำฟา
เด็กหญิงเนติพร
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายยศนนท์
เด็กหญิงลลนา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีรากร

นามสกุล
บุญยกิจ
รัตนา
ประยศ
สารนิม
ราษี
คชพันธ์
วรจันทร์
ไชยพิมูล
ไชยสงเมือง
พิทักษ์
พิมพาลัย
แทนคำ
พูนทวีวรกิตติ์
บุญสร้อย
จันเพ็ง
ลุนบุดดา
บุญชิต
สอนลัทธิพันธ์
อินบุญญา
ฝอยทอง
กำเนิดสิงห์
ทองสมบัติ
อินทราช
ศิริบูรณ์
ภิรมย์พันธ์
สุวันทา
ปราบเสียง
สมไวย์
รุ่งเรือง
ภูโท
ฝกแต้
โกศล
น้อยคำพวง
บุญประวัติ
ฝอยทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กหญิงภัชราวดี
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กหญิงอุษามณี
นางสาวชนนิกานต์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๐ นางสาวแก้วชฎาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๘

นางสาวอรทัย
นางสาวปนัดดา
นางสาววิลาวัณย์
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายพีรดนย์
เด็กหญิงการะเกตุ
เด็กหญิงนภัสสรณ์
เด็กชายจิรเดช
นายบุญเย็น
เด็กชายกฤตเมธ
นายก่อเกียรติ
นายชัชนันท์ชัย
นายทักษ์ดนัย
นายธนากรณ์
เด็กชายปนิกร
นางสาวพรทิพา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๖๙ เด็กชายเพชรทองแท้

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๔

นายภคนันท์
เด็กหญิงศศิพิมพ์
นายเศรษฐพงศ์
นายอนุสรณ์
เด็กหญิงสิวิกา

นามสกุล
อินทร์พงษ์
อุริวงศ์
พรหมน้อย
จันทร์เพ็ชร
สัตยเทวา
อำพะรัตน์
ศรีโวหะ
ศรีสุข
อินธิเดช
วันศรี
เช่นรัมย์
แจบไธสง
แก่นสีดา
อารีรมย์
อุริวงศ์
สีโทน
ไกยะฝาย
สุพันธมาศ
ภักพวง
ยงย้อย
ทองทวี
ปูพระบุญ
บัวจันทร์
พวงเกต
ลิลาด
ไชยยา
พันกิ่งทิพ
วิวาสุข
พรมพิลา
รัตนวัน
ไชยวัน
ราชวันดี
ทวีศักดิ์
นวลแย้ม
ชันษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสว่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดโนนม่วง
วัดบึงมะลู
วัดบึงมะลู
วัดบึงมะลู
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดบ้านตาแท่น
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๕

เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงเพียงตา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงพลอยนรา
เด็กหญิงพวงเพชร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๑

เด็กหญิงมณีรัตน์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๒ เด็กหญิงมนทกานต์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๒

เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุธารินี
เด็กหญิงวชิรญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงมนต์ธานี

ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๓ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๓๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๖

เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวิลักขณา
เด็กชายสงวนศักดิ์
เด็กหญิงอัญชลี

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงอัมราวรรณ

นามสกุล
ทนงค์
อุดหนุน
รัตพันธ์
คำรัตน์
เถาว์คำ
อรรคบุตร
คำมี
แสงแก้ว
ศุภศร
สาคำภี
คล้ายหาญ
สารติ
อุทุม
วาจาสัตย์
มูลคำ
มูลคำ
บุญทอง
ศรีชัย
สีดา
ขันธวัตร
ขันทอง
สีดา
พุฒเทศ
เชื้อไชย
เนียมพันธ์
กลมพันธ์
เรืองเดช
คุมมินทร์
นิตย์ตะขบ
พลแก้ว
สะมาพงษ์
ยิ่งชาติ
เนียมพันธ์
ไชยสิทธิ์

เด็กหญิงณัฐนันท์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๙ เด็กหญิงพิมพิลา ขันเงิน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๐๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดปาไม้พัฒนา
วัดร่องธรรมาราม
วัดร่องธรรมาราม
วัดร่องธรรมาราม
วัดร่องธรรมาราม
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดญาณสามัคคี
วัดเดียงตะวันตก
วัดเดียงตะวันตก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงศุภนุช
เด็กชายอนุศักดิ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนุศรา
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กหญิงลัฐิกา
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายรัชพล
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสิริวิมล

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๑

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๘

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายกีรติโชติ
เด็กชายจิรานุวัฒน์
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงเจนจิรา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๒๙ เด็กชายเจษฎาภรณ์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๕

เด็กชายชัยพัทธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
นายธนชณ
เด็กชายธนันกุล
เด็กชายธัชพล
เด็กหญิงนัฐธิดา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๖ เด็กชายปญญพัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงศุภมาส
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายภควัต
เด็กชายรติพงค์
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงกนกพร

นามสกุล
มาสงค์
ขันที
โคสัย
ศรีบุญเรือง
เวียงคำ
พิมขาว
โยกันยา
ภูยาทิพย์
สืบสา
กวางวงค์
ศรศรี
แสนพล
พันงาม
สิงห์ทอง
สายสมบัติ
สุวรรณ์
ซอยรัมย์
ชินวงค์
สีมาขันธ์
เวชการ
พันงาม
สุขเสริม
สร้อยลอด
บุดดาวงค์
สมพงษ์
พูลงาม
โคตรพันธ์
มุ่งทุ่งกลาง
เจริญวงค์
พุ่มทอง
ทีบุญมา
ไชยรัตน์
ศรีเมือง
หรรษา
ทารักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๑๑ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเดียงตะวันตก
วัดเดียงตะวันตก
วัดเดียงตะวันตก
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
วัดนำอ้อม
วัดนำอ้อม
วัดหนองเดียงน้อย
วัดหนองเดียงน้อย
วัดหนองเดียงน้อย
วัดหนองเดียงน้อย
วัดนารังกาวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๖๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายจิตติพัฒน์ พัดเงิน
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรง
เด็กชายปฏิภาณ จันทรง
เด็กชายภูชิต
นามลิ
เด็กชายวันลพ เทศน้อย
เด็กชายเอกชัย อินทร์ไธสง
นางสาวกัลยารัตน์ ชวนชัยสิทธิ์
นางสาวธิดารัตน์ หงษ์ทอง
นางสาวธีราพร วงษ์นรินทร์
นางสาวนภัสภรณ์ ทองลาย
นางสาวปรัชญาพร หัวเสือ
นางสาวพัชริยา คำขาว
นางสาวสุภาดา ขวัญเมือง
นายธีระเทพ
มัครมย์
เด็กหญิงนริสา บุญจูง
นายจารุกิตต์
แสงชาติ
เด็กหญิงชลดา ดาเลิศ
เด็กหญิงทองกร อนุสิทธิ์
เด็กหญิงบุษบา วิชาชัย
เด็กหญิงแพรวา วงค์พินิจ
เด็กหญิงรัตนา สารทอง
เด็กหญิงวิภาดา ขุนพรหม
เด็กชายวีรวุฒิ เหลื่อมลำ
เด็กหญิงศิดา
บัตรประโคน
เด็กหญิงณัฐณิชา มนต์ทอง
เด็กหญิงพิมพ์วิภาดา มีสิทธิ์ดี
เด็กหญิงเพชรฎา จินพละ
เด็กหญิงวิจิตรา ทองอินทร์
เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุตรโคตร
เด็กหญิงภัทรธิดา สุดดี
เด็กชายอดิศักดิ์ ทับจีน
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วคันโท
เด็กหญิงฐิตินันท์ ดอกบัว
เด็กหญิงพัชราทิพย์ บุญจูง
เด็กหญิงปวรวรรณ โทบุดดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนารังกาวราราม
วัดนารังกาวราราม
วัดนารังกาวราราม
วัดนารังกาวราราม
วัดนารังกาวราราม
วัดนารังกาวราราม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดชำแระกลาง
วัดชำแระกลาง
วัดชำแระกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงวรา
เด็กหญิงปาณิตา
เด็กชายสถาภรณ์
เด็กหญิงอภิรดี
นายศุภกิตติ์
นายสิทธิพงษ์
นายอาทิตย์
นายอุดมศักดิ์
นายจงเกียรติ
นายจงจรัส
นายจงศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๐

นายจิตติ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๒ นางสาวณัฐญานี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๓ นายทวีศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๔ นายเทพพิทักษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๕ นางสาวแพรวลดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๖ นางสาวศิริกร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๗ นางสาวศิริพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๘ นางสาวสิทธิธาดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๙ นางสาวสุธาศิณี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๐ นางสาวอิสราภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๑ นายเอกลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๒ เด็กหญิงสุภัทรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๓ เด็กหญิงณัฐฐินันท์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๔ เด็กหญิงภัณฑิรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๕ เด็กหญิงภัทรลภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๖ เด็กหญิงมณฑรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๗ เด็กหญิงมณีรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๘ เด็กหญิงสุกัลยา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๐๙ เด็กชายอาจหาญ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๐ เด็กหญิงจารุวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๑ เด็กหญิงจิรัชยา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๒ เด็กหญิงบุญฑริกา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๓ เด็กหญิงอภิชญา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๔ เด็กหญิงขวัญข้าว
ศก ๔๕๒๖๓/๐๔๙๑

นามสกุล
จันทร์สิน
ศรีลาชัย
จันธิมาลย์
หอมอ่อน
จันทร์วงศ์
จันทิมาลย์
บุตรดาเคน
สุดสกุล
ชาบุญเรือง
ชาบุญเรือง
ชาบุญเรือง
ปรือปรัง
วงษ์ขันธ์
ศรีจำปา
ปรือปรัง
ฮมภิรมย์
ศรีสิงห์
รัตนะวิเศษ
ธรรมสิงห์
สติม่ัน
ปลื้มใจ
แก่นอ้วน
สีสัน
บุญฤทธิ์
วงษ์ขันธ์
วงษ์ขันธ์
ศรีสิงห์
แพงสาย
ปรือปรัง
หาดคำ
จิตรัก
ปนหอม
ขุนพรหม
โสริยาต
หงษ์โสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

วัดชำแระกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วัดปรือคัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง
วัดโคกสูง
สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงอทิตยา
นายธีรเทพ
เด็กชายจักรพันธ์
นางสาวณัฏฐริกา
นางสาวปภาวี
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงชุติมันต์
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงบันฑิตา
เด็กชายสุรภัทร์
เด็กหญิงทิพย์วิมล
เด็กหญิงภคพร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๗

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๘ เด็กหญิงพรรณภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๓๙ เด็กหญิงพุทธิดาศร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๐ เด็กหญิงจุฬาภัณฑ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๘

เด็กชายณัฐนัน
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศุภวัฒน์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นามสกุล
ประภาสโนบล
ถนอม
พันธุชาติ
สลาเลิศ
อินทนู
ทองพา
วงศ์เสนา
ภูนะยา
ภาษี
พิมพ์จันทร์
วรญาณ
วงศางาม
มั่นใจ
งามเงิน
มีลา
ไชยศรีษะ
อสิพงษ์
ไชยศรีษะ
เทียมคำยศ
เกษมงคล
สมร
ไชยสาร
หงษ์ทอง
แสงสกุล
สมหวัง
เทพศิริ
บุญเลิศ
พ่วงเพิ่ม
ไชยสา
ไชยโชติ
ภูทอง
ดวงอินทร์
ระยับศรี
ทองผา
แก้วมนตรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันจาน
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสูง
วัดโคกสูง
วัดโคกสูง
วัดโคกสูง
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดบ้านบิง
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอาทิมา คำมา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงเพ็ง
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๒ เด็กหญิงนันทิกานต์ ยุวพรม
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงภาวดี
วงเพ็ง
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงวรรณนิภา กัญญา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๕ เด็กหญิงอริสา
อักษร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๖ เด็กหญิงจิราพัชร ศรีเลิศ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๗ เด็กชายณฐพงศ์ ผาธรรม
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๘ เด็กหญิงพิชญาภา อินแก้ว
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๙ เด็กหญิงลัตติยา วรสิงห์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๐ เด็กหญิงวรวรรณ โนมะยา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๑ เด็กหญิงสุธิดา
พรมโคต
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๒ เด็กชายชัยวัฒน์ พันธุชาติ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๓ เด็กหญิงนันทิญา พันธุชาติ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๔ เด็กหญิงปยาภรณ์ คำขาว
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๕ เด็กหญิงสิริมา
บุญเกิด
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๖ เด็กหญิงสุนันธิณี ธรรมกิจ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๗ เด็กชายอนิวัต
น้อยสงวน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๘ นางสาวดวงนภา ไพรวงษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๖๙ เด็กชายอรรถพร มูลโสม
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๐ เด็กชายกรีฑาวุธ โสดาจันทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๑ เด็กหญิงจิรัญญา บุญยง
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๒ เด็กชายชัยวัฒน์ คำพระสอน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๓ เด็กชายธนโชค
กุลไธสง
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๔ เด็กหญิงนวพร
สาทุการ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๕ เด็กหญิงปนัดดา บุญเลิศ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๖ เด็กชายปริญญา สิงห์ศก
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๗ เด็กหญิงมาริสา ศิริพานิช
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๘ เด็กหญิงสุนันทา หารทะเล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๗๙ เด็กหญิงพัทธนันท์ ขันเงิน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๐ เด็กชายภานุวัฒน์ สว่างภพ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๑ เด็กชายรพีภัทร กระดานพล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นัดทะ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงอนันญา กระดานพล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๔ เด็กชายอัครเดช ใจบุญ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวาย

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาย
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวาย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสน
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาวอย

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาวอย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจะกงวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนจะกงวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาสุด

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาสุด
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาสุด

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาสุด
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาสุด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดโสน
วัดโสน
วัดโสน
วัดโสน
วัดโสน
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดอาวอย
วัดจันลม
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด
วัดตาสุด

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กชายณรงค์กรต
เด็กชายธนวัต
เด็กชายนิธิภัทร์
เด็กชายพนากร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูวนาท
เด็กชายมุกดา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายศิวัช
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายสุชาติ
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงพรสวรรค์
นางสาวภัทรกันย์
นางสาวศรุดา
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวเกศมณี
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวชลกานต์
นางสาวชลธิชา
นางสาวปณิตา
นายพีรภัทร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๕๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๓

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๔ เด็กหญิงจันทรลัดดา

นางสาวจินต์จุฑา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๖ นางสาวจิราวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๗ นางสาวชิดชนก
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๕

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๘ นางสาวทรรศชนันท์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๑๙

นางสาวนันทิพร

นามสกุล
แก้วประสม
สุริเตอร์
คำพา
อินทร์คำ
ศรีบุญเรือง
ชมเชย
สุนันท์
สมพอง
พะแสง
เพ็ชรทับทิม
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
สมหมาย
กิ่งกุล
หันสะลี
บุญมา
สมร
กองแก้ว
สมควร
จอมชู
สมเพ็ชร
สิงหชาติ
เลิศศรี
กำลังเหลือ
ศรีธนต์
จิตตะแสง
ทองอินทร์
รังษี
สุขสม
สมเพชร
เพ็ชรรัตน์
เกตุวงค์
สมรัตน์
สมรัตน์
ศรีมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวัสดีวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวัสดีวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาใต้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาใต้
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาใต้
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาใต้
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาใต้
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดกฤษณา
วัดไทยเทพนิมิต
วัดไทยเทพนิมิต
วัดใจดี
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๐

นายบุรินทร์
นายปรีชา
นายพงศ์ศิริ
นายพุทธิพงษ์
นางสาวภัทรธิดา
นายราชพร
นายวุฒิชัย
นายศิวกร
นายอภิชัย
นายอภิชาติ
นางสาวอรดา
นางสาวอรวรรณ
นายอิทธิพงษ์
เด็กหญิงกชนันท์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงดุลยา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๗

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายนพพร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงศิริญญา
เด็กชายสันต์ภพ
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงสุดาวรรณ์
เด็กชายพงษ์ปกร
เด็กชายพรชัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงศิริมาพร
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายสถาพร
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายเอกสิทธิ์

นามสกุล
บุญรินทร์
ฐานชารี
พูลสวัสดิ์
ธงไชย
พงวัน
ชินนอก
วงษ์ทอง
วัฒถากูล
สวัสดี
ขันทอง
เจริญชัย
สมรัตน์
ทองละมุล
ระงับภัย
สมเพชร
สมรัตน์
เลิศศรี
เพชรรัตน์
สมรัตน์
นาคยอง
สุขเย็น
คุ้มไข่นุ่น
มนตรีวงษ์
แสนทวีสุข
มนตรีวงษ์
พุทธภา
ทองวิจิตร
เมฆคลี
สีดาพันธ์
ถินแดง
เข็มใคร
นันทา
พะโสม
จันทะนันท์
แก้วลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดกันทรอมใต้
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกรกฤช
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงดาริน
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปภังกร
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงภิรมณ์ญา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงอารญา
นายธีระพัฒน์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๘

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๖๙ นางสาวภัชราวรรณ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๔

นางสาวจุรีนุช
นายชาญชัย
นายฐิติพงศ์
นางสาวนิตยา
นางสาวสิรินยา
นางสาวอาทิติยา
นางสาวกัญญานี
นางสาวชุติมา
นางสาวนฤมล
นางสาวปนมณี
นายปยะพงษ์
นางสาวภคภัทร
นายภานุพงศ์
นางสาวมลิวัลย์
นางสาววราภรณ์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๕ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กหญิงณัฐธิดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๗ เด็กหญิงพรธิดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๘ เด็กหญิงพัชรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๙ เด็กชายรัฐเดช
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๘๖

นามสกุล
สุดสังข์
สุดสังข์
นาถาบำรุง
ศรีลาชัย
ปานทอง
เลิศศรี
นามแสง
สุดสังข์
ก่อแก้ว
จันทรโชตะ
โพธิ์กระสังข์
เมฆมล
ปานทอง
บุตรอุดม
บุญสรวง
พานจันทร์
วันเพ็ง
กุลเกษ
พงษ์วัน
สีด้วง
แหวนเพชร
โทมัด
หนูสำฤทธ์
ว่องไว
เกษคำ
สินศิริ
สีดำ
โสภา
ธรรมนิยม
ใจกัด
บุญขาว
สามารถ
ประชัน
รินทร
สว่างรัฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดบ้านดู่
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายศุภมงคล
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงกาญติมา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายคณิน
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดาว
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนราพร
เด็กชายนโรดม
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงปลิตา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๖๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๓

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๔ เด็กหญิงปญญพัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๕ เด็กชายปณณวัฒน์

เด็กหญิงปาริฉัตร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๗ เด็กชายพงศ์สิทธิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๘ เด็กหญิงพรพิรุณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๙ เด็กหญิงพรไพลิน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๐๖

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๐ เด็กหญิงพลอยชนก
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๒ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๔

เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวาลิสา
เด็กชายวิไกร
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายสหัธฤทธิ์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุชามาศ

นามสกุล
กุลเกษ
นบนอบ
ทองสาย
สารพะยาว
ใจบุตร
จอมรัตน์
ก้านแก้ว
พายับ
ผิวอ่อน
มนตรี
คำใส
สมอินทร์
แก้วกำไร
ยาหอม
แลไธสง
มะปรางค์
บุญสัตย์
อินทร์สังข์
จรรยากรณ์
บุญสรวง
พันธ์แก่น
ตู้จันทึก
ศรีทน
สุภาพ
ทองผิว
วันทาพรม
แก่นทิพย์
ประเสริฐชาติ
ใจอยู่
ต่ายแสง
โสภา
แดงงาม
จันทร์เหลือง
ดวงแก้ว
แหวนเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๕

เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนิวัฒติ์
เด็กหญิงอวิกา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงปรียานันต์
นางสาวจุฑารัตน์
นายณัฐวุฒิ
นางสาวกนิษฐา
นางสาวจุฑาทิพย์
นายนรินทร
นางสาวสาวิตรี
นายอวกาศ
เด็กหญิงทองทิพย์
เด็กหญิงศิราภรณ์
เด็กชายศิริพงษ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงรักษา
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงอรจิรา
นางสาวพิกุล
นางสาวจุฑาทิพย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กชายณัฐภูมิ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๕๙

นามสกุล

ถาวร
สารพงษ์
พงษ์วัน
จำปาแก้ว
สามารถ
พานจันทร์
อยู่โต
บุตรตะมี
พลแสง
ศรีเมือง
การเพียร
แทนพันธ์
เที่ยงนิน
กลับสูงเนิน
มุลทุลี
นันทะสิงห์
แสงเดช
บุญเฟรือง
เชื้อหอม
ศรีสวาท
เทศกูล
แก้วธรรม
บุญทอง
ไชยชนะ
เกิดกล้า
ผ่องแผ้ว
ชาวนา
ผ่องแผ้ว
บุญทอง
พรบุญ
บุตรอุดม
บุญทอง
เด็กหญิงณิชานันทน์ สาระติ
เด็กหญิงนภัสสร พระฤาชา
เด็กชายนิพนธ์ โยธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดอรุณสว่าง
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดหลักหิน
วัดโพธิ์น้อย
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๐ เด็กหญิงประภาวรรณ

เด็กหญิงพัชนีพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๑

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๓ เด็กหญิงวลัยลักษณ์

เด็กชายสุระชัย
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๕ เด็กชายกันติชา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๖ เด็กชายกิตตินันท์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๔

เด็กชายคามิน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๙ เด็กหญิงจินตนา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๐ เด็กชายชัยสิทธิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๑ เด็กหญิงสุทธิตา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๖๘

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๒ เด็กชายณภัทรชนม์

เด็กหญิงรัชฎาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๔ เด็กหญิงศิรประภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๕ เด็กชายกฤษฎา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๓

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๓

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงธิติพร
เด็กหญิงประภาศิริ
เด็กหญิงชลพิชชา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายกันติศักดิ์
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญจุฬา
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กชายชุติเดช
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพดล
เด็กชายบรรณศร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๔ เด็กหญิงปทมาภรณ์

นามสกุล

คงมั่น
ไพรปา
ศรีชัย
บุญทอง
ปรังศรี
จอมรัตน์
จันทร์เมฆา
แก้วเชียงหวาง
บุญโกฏิ
บุญโกฏิ
น้อยสงวน
ทองศรี
ทองลมุล
ก่อแก้ว
ญาณศิริ
โพธิ์กระสังข์
ปรีเปรม
โพธิ์กระสังข์
วันนุบล
โสภา
ศรีชัย
นำกรอง
โสลา
เด็ดดวง
เด็ดดวง
โสมที
บุญเหลือ
พูเงิน
สังกา
นำนวล
สุวรรณวงค์
อ้อมชาติ
บุญเฟรือง
ไชยทอง
ขวัญเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดกระมัล
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดโพธิ์กระสังข์
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๕ เด็กชายปุญญพัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๗๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายพุทธพงษ์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายส่งศักดิ์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรดี
เด็กชายสถาปนา
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงรัชนีวรรณ
เด็กหญิงธนิตา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวิภา
เด็กหญิงสิริลักษ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุภัทรฉรา
เด็กหญิงอภิญดา
เด็กหญิงธนิสร
เด็กหญิงพัฑฒิดา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงจารุวรรณ
นายพงษ์พิสิฏฐ
นางสาวภารดี
นางสาวเกวลิน
นางสาวสุทธิดา
นางสาวโสระญา
นางสาวคุณัญญา
นายปฏิภาณ
นางสาวปนิดา

นามสกุล

บุญฤทธิ์
อายุวงษ์
ทวีศักดิ์
คำเสียง
สามศรี
ยิบไธสง
โสดแก้ว
จันทร์นันต์
สาหะ
คำมี
อังคพนมไพร
ปอมสมบูรณ์
บุญเฟรือง
สุดาชาติ
คำลอย
มั่งจีน
สุมลทา
วรรณทอง
ไชยสุวรรณ
โพธิ์อุดม
พันมลี
บังคม
นาแซงศรี
พิมมาศ
โคตรเสนา
ศรีษะ
ไชยสาร
แหวนวงษ์
ยอดจันดา
ทองดีธนชาต
แสงมาศ
หนองหิน
มาลุน
พันธ์เพ็ชร
ปุริโส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดสำโรงเกียรติ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดบ้านสิ
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๖

ชื่อ
นางสาววิลาสินี
นางสาวสายธาร
นางสาวสิริมณี
นายก้องกิดากร
นางสาวจิราวดี
นางสาวจุฬามณี
นายไชยเชษฐ์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๗ นางสาวธนภรพรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล
ไชยศิริธนวัฒน์
เตชะ
มณีจันทร์
พงษ์สุระ
ถาพันธ์
จันดำ
นามวิชา
ใจเรือง
วิเศษชาติ
แหวนเงิน
เข็มทอง
ศรีหา
บุญกว้าง
อินทศักดิ์

เด็กหญิงปาณิสรา
นางสาวพรรณลพา
นางสาวภัณฑิรา
นางสาวมธุรส
เด็กหญิงวิจิตรา
นางสาวสุพรรษา
นางสาวอทิตยา สีตะวัน
นางสาวอวัสดา ภูแ่ ส
นางสาวอารีรัตน์ สีสนั
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ระยับศรี
เด็กชายจิรเมธ เหล่าเลิศ
เด็กหญิงจิระนันท์ พรมลา
เด็กหญิงดรุณี
ระยับศรี
เด็กชายตรีเพชร ใหมทอง
เด็กหญิงทวีติยา พุฒหอม
เด็กชายทองแสง กล้วยนิจ
เด็กหญิงเทพกานต์ สิทธิ
เด็กหญิงธัญยพร คำเสียง
เด็กชายธีรภัทร อินธนู
เด็กหญิงนฤมล พรมมาก
เด็กหญิงบัญฑิตา สีลาสม
เด็กหญิงปริญศรา พงษ์สุระ
เด็กหญิงพิมลแข แหวนเงิน
เด็กชายภัคนันท์ อุ่นคำ
เด็กหญิงละไม อัครชาติ
เด็กชายวัชรพงค์ คำมา
เด็กชายสิรภพ เกษก้าน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงออมสิน
เด็กหญิงกมลกานต์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธีรธาร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงภัชราภา
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงลัคนา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กหญิงศรีลดา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสิรินรัตน์
เด็กหญิงสิรีรัตน์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงธีร์จุฑา
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงปารณีย์

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๒

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๓ เด็กหญิงปยธิดาภรณ์

เด็กชายปยวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายปยะภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๖ เด็กชายพงศกร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๗ เด็กชายพงษ์พัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๔

ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๘ เด็กหญิงพรรณธิภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายพัชรพล

นามสกุล

มั่งคั่ง
แหวนเงิน
นนทะพันธ์
สนับสนุน
ประมวล
นันทวงค์
แสนละเอียด
มีกุล
หงษ์ศิริ
แก้วละมุล
บูชาธรรม
จันทร
นรดี
ปนทอง
บุญทัน
ยอดงาม
ยอดงาม
สีสัน
โคตรชมภู
สุระมาศ
คำเสียง
พลธรรม
อสิพงษ์
คำเสียง
ประทุมวัน
คำแพง
วิเศษชาติ
มณีเรืองสิน
ชานนท์
พรมลา
พันธมาศ
หงส์ศิริ
คำเสียง
โสภาบุตร
เข็มทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายพัชรพล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๑

เด็กหญิงพัชราวดี

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๒ เด็กหญิงพัทธรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๑

เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กชายพิสิฎฐ์พล
เด็กชายพีรชา
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงเพียงฟา
เด็กหญิงแพรทิวา
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภัทรพล

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๒ เด็กหญิงภัทรวรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๘

เด็กชายภาคิณ
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมณีดารา
เด็กชายยุคนธร
เด็กหญิงยุพา
เด็กชายโยธิน
เด็กชายรณกฤต
เด็กหญิงวาสนา
นางสาวกัลยาณี
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงศศิธร
นางสาวอลิสา
เด็กชายสรรพสิทธิ์
เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กหญิงกิ่งแก้ว

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๒๙ เด็กหญิงแก้วมณีวรรณ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงเครือฟา
เด็กหญิงจารวี
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล
แสนเงิน
อินตา
โคษา
สมสนุก
ชลกาญจน์
แสงอุ่น
เตชะ
แสงอุ่น
วติวุฒิพงค์
นาเหนือ
เครือมาศ
จำปามั่น
สำราญใจ
แก้วโพธิ์พระ
ขัตติสอน
จันทิมา
จันทร์ดี
เรืองใจ
แหวนเงิน
จันทร์สว่าง
สีสัน
ทองกำ
มลศิลป
งามเลิศ
ล่ามแก้ว
พรมลิ
เหล่าเลิศ
แหวนเงิน
พันธุกาง
พิมพะ
สิงขรณ์
แสงมาศ
วงศ์จันทร์
สิงห์โต
ชำนาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรางค์กู่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรางค์กู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดระกา
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก
วัดบ้านพอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๕

เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธันยา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงบุณณดา
เด็กหญิงบุณยาพร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๑

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๒ เด็กหญิงปรางค์จันทร์ทรา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๐

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงศรีวรา
เด็กหญิงอนันญา
เด็กหญิงอรนิชา
เด็กหญิงธิมนวรรณ
เด็กชายนภัทร์
เด็กหญิงนันทิพร

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๑ เด็กหญิงเนตรนภาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงปภาพินท์
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กชายภาณุเดช
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายวายุพัฒน์
เด็กหญิงวารินทร์
เด็กชายวีรพล
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายอนันต์ธนา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กชายอัชชา

นามสกุล
สิงขรณ์
แหวนเงิน
แสงอุ่น
บุตรดี
ศรีชาติ
กือรัมย์
พรมดี
ยิ่งสง่า
สกุลเดช
นรดี
บุญมา
สุขคุ้ม
ไชยภา
กระสังข์
แสนชา
แก้วละมุล
บูรณะ
นรดี
แก้วละมุล
เวชไทสงค์
สิงขรณ์
คำคนซื่อ
ประภาสัย
ปกชื่อ
ศรีนูเดช
แก้วละมุล
แหวนเงิน
แสนโยธะกะ
ศิริวัฒน์
สิงขรณ์
พิมพะ
บุญบอน
กุหลาบกุลี
โสจันทร์
แหวนเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๐ เด็กหญิงดวงตะวัน
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๖

เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายพีรภาส
เด็กหญิงอารดา
นางสาวรัตนา

ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๗ นางสาวกัญญารัตน์

เด็กชายคุณากร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๙ นายฆนากร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๐ นายจารุกิตติ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๑ เด็กชายนิชคุณ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๒ นางสาวปวีณา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๓ เด็กชายจิรภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๔ เด็กหญิงสิดาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๕ เด็กหญิงธนัชพร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๖ เด็กหญิงนิลดา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๗ เด็กหญิงพรนภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๘ เด็กหญิงพิมพ์อร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๘๙ เด็กหญิงหัทยา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๐ เด็กหญิงอัญชลี
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๑ เด็กชายรัตภูมิ
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๒ เด็กชายอดิสรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๓ นายวชิระพันธุ์
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๔ นางสาวลาวัล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๕ เด็กชายกาจพล
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๖ เด็กหญิงธนัทชา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๗ เด็กหญิงปนหยก
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๘ เด็กหญิงพัชราภา
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๙๙ เด็กชายมังกร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๐ เด็กชายวรภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๐๙๗๘

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๑ เด็กหญิงวรรณกานต์

เด็กชายสนธยา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๓ เด็กชายสรรพวัต
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๔ เด็กหญิงอลิษา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๒

นามสกุล
นาคนวล
ผิวนวล
นาคนวล
ไชยภา
วิเศษชาติ
แสงเพ็ง
แดงงาม
ใจสุระ
ทวีชาติ
จันทอง
พันธ์ชนะ
คำเสียง
ชุมพลไกรษร
บุญเสริม
แสงมาศ
จรแก้ว
ไชยภา
ใสศรัทธา
พระธานี
จันทอง
แสงมาศ
เอี่ยมอ่อน
พันธมาศ
พันธมาศ
แก้วจันทร์
นรดี
ดำริสม
หนูจ๋ิว
ควรสุข
กระสังข์
คำศรี
อินตา
อินตา
พันธมาศ
บุญมาก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขี้นาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสวายพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดนาครินทร์
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กหญิงนาฎลัดดา
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภูมิมนัส
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กชายวีรพล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอดิศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๐

เด็กชายอภินันท์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๒ เด็กชายฟาริค
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๓ เด็กชายวรินธร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๔ เด็กชายสิทธิกร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กหญิงขวัญ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๗ เด็กหญิงจารุวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๖

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๘ เด็กหญิงจิระพิณญา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๒๙ เด็กหญิงชญาน์ทิพย์

เด็กชายไชยนันทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๑ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๒ เด็กชายณัฐชาอรรถ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา

นามสกุล
ตินทอง
แสงอุ่น
สีหะราช
โสนาค
แสงมาศ
การเกษ
สง่างาม
พันธมาศ
สายแก้ว
ยอดจันดา
พันธมาศ
สุภาวหา
นรดี
บุญทูล
พันธมาศ
เลาเลิศ
บุญทูล
แหวนวงษ์
สีดำ
สมพงษ์
พงษ์สุวรรณ์
หาดคำ
จันดา
ทองดี
คำเสียง
นรดี
สามานัน
ทองแก้ว
ทองดี
เนียมหอม
คำเสียง
แก้วละมุล
ทองดี
จันทอง
อักษร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดปากุญชรวนาราม
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภัทรศกรณ์
เด็กชายภูริช
เด็กชายรุ่งวิกรัย
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสิริราช
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอชิตา
เด็กหญิงอริยา
เด็กชายเจริญฤทธิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๔

เด็กชายศักดา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงชนันพร
เด็กชายฐากูร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายวันชัย
เด็กชายศราวิน
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุธารัตน์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุรกิจ
เด็กชายอนุศิษฐ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงดวงมณี
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงศศิภา

นามสกุล
ยาจิตร
อินทร์ตา
คำคูณ
ทองดี
อสิพงษ์
สีสัน
ศรีชุมพล
กล้วยนิจ
ทองดี
แหวนเงิน
คำกะสัง
แก้วกำพล
เอื้อสามาลย์
ศรีลาชัย
สายพิณ
แก้วประดิษฐ
วรรณไชย
บุตรแสนคม
ศรีบริบูรณ์
แก่นหิรัญ
หลวงเท้า
มีเงิน
เสียงเพราะ
ศรีบริบูรณ์
อักษร
มาแสวง
แหวนวงษ์
ยางงาม
เขตนิมิตร
อักษร
ทองสุมาตร
อินทร์ตา
อินทร์ตา
เตชะ
อินทร์ตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดโนนดู่
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย
วัดหนองคูอาวอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงอรญา
นางสาวอุรชา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายปราบดา
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายรณภูมิ
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกีรติ
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงวิจิตตรา
เด็กหญิงพนิตสุภา
เด็กหญิงเจนจิรา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๔

ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๕ เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๐๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๐

เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงกุลญาดา
เด็กหญิงชุติพร

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๑ เด็กหญิงเบญญทิพย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๐๙

เด็กชายอนุชา
นางสาวณัฐพร
เด็กชายธีรพงศ์
นายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงดาราวลี

นามสกุล
อินทร์ตา
สีตะวัน
จันเทศ
กงตู้คำ
แก้วสนิท
สายพิน
ประมวล
สุดสมสิน
ธะนะชาติ
พรมโสดา
อมฤกษ์
จงสูงเนิน
พรมแสง
แซ่แต้
อัครชาติ
ศรีเลิศ
ศรีเลิศ
วิสา
จินดา
แซ่ตัง
บุญร่วม
แก้วมงคล
สารพงษ์
คำใสย์
พรมชาติ
จิตรัก
คนขยัน
ทองมนต์
ตุ่นตระกูล
พันธ์แก่น
สุนันท์
ชัยมงคล
จรเด็จ
พูลรอด
บังเอิญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองคูอาวอย
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดระหาร
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดไพรบึง
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๘

เด็กหญิงบุษบา
นางสาวพิรุนพร
นางสาวศีดา
เด็กหญิงสริตา
เด็กหญิงอุไรพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงธาราริยา
เด็กหญิงนาธร
เด็กหญิงนิชาดา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงพิริสา
เด็กชายวีระชัย
เด็กชายสุรเทพ
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กชายกฤษ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายชลชนก
เด็กชายชัญชนก
เด็กหญิงชาม
เด็กหญิงฐิตาภร
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงนันฐิชา
เด็กชายนำบุญ
เด็กหญิงนิชธาวัลย์
เด็กชายปริวัฒน์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๓๙ เด็กชายปญญาพนต์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงศศิภัทร
เด็กหญิงสุภัทรา

นามสกุล
เสนคราม
เหรียญทอง
มะปรางค์
เกษอินทร์
รุ่นประโคน
จันคะณา
วิชา
วงษ์พินิจ
สอยโว
วงษ์พินิจ
พันมะรงค์
จันทร์เปรียง
ยิ้มแย้ม
แก้มเอี่ยม
ดวงศรี
โสดา
ไชยนะรา
สร้างสวน
ดวงมณี
ดวงมณี
พงษ์วัน
พงษ์วัน
จันเปรียง
โพธิสาร
มะปราง
จันคณา
รังษี
งบไธสง
มะปราง
แสงเพ็ง
มะปรางค์
สุทาวัน
อภิสันตานนท์
เครือวัล
คำแก่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงพลัน
วัดสำโรงพลัน
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงสุวิชญา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอัฐวุฒิ
เด็กหญิงทรรศิกาน์
เด็กหญิงนันลิตา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๑ เด็กหญิงเบญญาภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๒ เด็กหญิงปริมปภาภรณ์

เด็กชายอโณทัย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายอุดมศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงกวินธิดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๓

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กหญิงเกศแก้ว
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๗

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๕๙ เด็กหญิงณัฐชาภรณ์

เด็กชายธนชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๑ เด็กหญิงสิริวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๒ เด็กหญิงปนัดดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๓ เด็กชายพีรพัฒน์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงการณ์พิชชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายปรพิภัทร์
เด็กชายศุภธนกฤษ
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายบดินทร์
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กชายยศพล
เด็กหญิงรัชณียา
เด็กชายวันฉลอง
เด็กหญิงพรกมล

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๖ เด็กหญิงกรรณญานี

เด็กชายกิตติพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๘ เด็กชายณัฐพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๙ เด็กชายบุญยา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๗๗

นามสกุล
มะปราง
มะปราง
สำราญ
วันอุบล
วันแก่น
สะอาด
มะปรางค์
ไสยสมบัติ
มะปราง
น้อมพิเศษ
เขียวสอาด
เสาเวียง
เสาเวียง
คำโสภา
กองโคตร
โตมร
เสาเวียง
หอมหวล
ศรีสุข
คำโสภา
ชิณวงษ์
จำปาเรือง
ภักดีรัตน์
นามกรง
อุณศรี
เขียวนิล
บุตรศรี
ทองอินทร์
คำแท่ง
กองแก้ว
ดวงมาลา
พรมมา
มณีวงษ์
กะออน
สงโสด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักขะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักขะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักขะ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักขะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักขะ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักขะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักขะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดสิเรียมพุทธาราม
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดผักขะ
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดโนนติ้ว
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๐ เด็กหญิงเปรมทิพย์

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๒ เด็กหญิงเอริกา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๓ เด็กหญิงญดาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๔ เด็กชายธนภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงธัณญาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๑๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๑

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงชฎาธาร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายวรากร
เด็กชายนัฏฐวัฒน์
เด็กหญิงสุพิชญา
นายกฤษณะ
นางสาวกิตติกา
นางสาวชลธิดา
นางสาวชุติกาญจน์
นางสาวณัฎฐธิดา
นางสาวธนิษฐา
นางสาวเนตรนภา
นางสาวไพลิน
นายภูมินทร์
นางสาวลักษมี
นางสาววรรณพร
นางสาววรัทยา
นางสาวอาริยา
นางสาวอารีย์ญา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายโชติพัฒน์
เด็กหญิงณัฎฐกันย์
เด็กหญิงนิชานันท์
นางสาวปนัสยา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๒ นางสาวพลอยไพลิน

นายพัฒนพงษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๔ นางสาวพิมพ์ชนก
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๓

นามสกุล
ราศรี
วาจนสุนทร
แก้วคำ
มูลเหล็ก
เลงไทยสง
ชาติมนตรี
สีหะวงษ์
ประจิตร
แก้วภักดี
ไชยปญญา
ไชยปญญา
วรรณศรีแก้ว
บุญมาทัน
เนื้อทอง
ศิริป
ใจใส
บุติพันคา
พรมศรี
ร่วมสุข
เหลาทอน
ภูสีเงิน
ผาสุจิตร
บุษบงค์
ถาวรพัฒน์
คงกระพันธ์
ดวงมาลา
ปาปะพัง
บุษบงค์
ชมภูโกฎ
จันทราศรศิริ
กิติธรากุล
คำประเสริฐ
แรกเจริญ
สีหะวงษ์
มณีวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดกุดเมืองฮาม
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๕

นางสาวรัตติยาพร
เด็กชายณัฎฐวิทย์
เด็กหญิงดุจมณี
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายนนทวัตร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงบวรรัตน์
เด็กหญิงปาริดตา
เด็กชายเปยมศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๕

เด็กหญิงภัณฑิรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๗ เด็กหญิงภัทราพร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๖

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงระดาวรรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๖

เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจุฑามาศ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๗ เด็กหญิงจุติมาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กหญิงณัฐภรณ์
เด็กชายดิสรณ์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงปวีณสมร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร

นามสกุล
ศรีสุข
ทองอินทร์
นามวงษ์
วงษารักษ์
ศรีนาม
ร่วมสุข
บุติพันดา
วงศ์เจริญ
กุลวงค์
บุญประจักษ์
นามวงษ์
บัวระภา
หินแก้ว
ชาเมืองกุล
วะนันโท
วิเศษหอม
เรืองศรี
สารสังข์
ศรีโท
โพธิ์วัน
นิลแสง
สีหะวงษ์
ทองบ่อ
บุตรบุราณ
ศรีหานาม
ภูผาลี
ชาติมนตรี
ใชยสังกา
ทองคุณ
สีหะวงษ์
บุษบงก์
มณีวงษ์
มูลทองสงค์
ปมา
แสงรัศมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๐

เด็กหญิงรัชนาท
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงวรรณลิภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงสิริเนตร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐวัศ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๗

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๓

เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงยุพเรศ
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวรเชษฐ์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงสุพัตร์ศร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอารดา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายภัคพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๖ เด็กหญิงรัติกาล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๗ เด็กหญิงรุจิราภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๕

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงละอองดาว

เด็กชายยศวริศ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๐ เด็กชายรัชชานนท์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๑ เด็กชายศราวุธ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงทิวา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๔ เด็กหญิงปรียาภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๓

นามสกุล
จันเทศ
ไชยวัตร
จันทร์เทศน์
ไชยรัตน์
ศรีสุข
สมใจ
สีหะวงษ์
บุญประจักษ์
ศรีไสย์
วรรณโชติ
บุดดาสิม
ใจตรง
บุษบงก์
สีหะวงษ์
ศรีหานาม
พงสุระ
ทองอินทร์
พิมพ์โคตร
คำนึง
คำเอี่ยม
แก้วคำ
พุ่มพวง
ธรรมธร
พาบุตร
บุดดาวงค์
ยอดสาย
ไผ่แผน
จันทำ
เฟองบุญ
เทพดิษฐ
ตรีแก้ว
บุตรจีบ
เชื้อทอง
ไชยวุฒิ
สิงห์หมอกหม้อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุยาว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุยาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุยาว

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุยาว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุยาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะวร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพะวร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดเขวาน้อย
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดบุยาว
วัดนาทุ่ง
วัดพะวร
วัดพะวร

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายชินภัทร
เด็กชายโชติภณ
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงสลิลทิพย์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๑ เด็กหญิงปตถวรรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๒๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๗

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธิตินันท์
เด็กชายธิวา
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงพิมสิริ
เด็กหญิงวรรัตน์
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงสุนารี
เด็กชายกิตยพงษ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายสิทธิพล

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๘ เด็กหญิงเบญญาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๐๙ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๐ เด็กหญิงปญญาพร

เด็กหญิงสุพิชชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๒ เด็กหญิงสุภัสสรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๓ เด็กหญิงโสภิดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๔ เด็กหญิงอนุศรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๕ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร

เด็กชายณัชพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๗ เด็กหญิงอารยา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๘ เด็กหญิงธิดารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๙ เด็กหญิงญาณิศา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๑๖

นามสกุล
พะวร
สำเภา
สมานันท์
วงศ์ภักดี
วงศ์ภักดี
พละสนธิ
จันครา
เพ็งมาตร
ฝอยทอง
ตุนา
นามวงค์
ผิวผ่อง
สว่างงาม
สิงยะเมือง
ศรีสุนทร
พิมพา
เสนาะทรัพย์
มีแคน
แพรด่าน
อบอุ่น
ภาษี
ปอมหิน
หาญศึก
ประทุมวงค์
สะใบ
อัศวรเดช
ศรีอ่อน
ลาวเมือง
ส่วงเมา
ดาบส
มนตรี
จันทร์ต้ัง
วิงวัน
พาลี
ท่อนทองแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะวร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะวร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะวร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะวร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพะวร
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโทะ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานบัว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจานบัว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจานบัว

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพะวร
วัดพะวร
วัดพะวร
วัดพะวร
วัดพะวร
วัดบ้านโทะ
วัดปราสาท
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดม่วงเป
วัดโพธิ์พระองค์
วัดโพธิ์พระองค์
วัดโพธิ์พระองค์
วัดโพธิ์พระองค์
วัดโพธิ์พระองค์
วัดโพธิ์พระองค์
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดหนองกระแซง
วัดหนองกระแซง
วัดหนองกระแซง
วัดดวนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๐

นางสาววราภรณ์
นายพิรัชย์
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงประภาศิริ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวิตา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายรัฐพงศ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กชายวิบูลย์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงจีรภิญญา
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณฤดี
เด็กชายนนทชัย
เด็กหญิงนิลาวรรณ
เด็กชายเบญจพล
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายศรันย์พร
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอนุชาติ
เด็กชายธนพัต
เด็กหญิงนัฐนันท์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๔

นามสกุล
รัตนวัน
มังษา
อินเบ้า
คำเลิศ
มะเดื่อ
ศุภนานัย
เกษี
สีมาวงษ์
บุญนำ
พื้นพรม
ไชยคุณ
ดาดวง
ผางทุม
แก้วมัจฉา
รันทร
เสาโมก
สมพงษ์
สัมพะวงศ์
พันโท
อินทอง
ใจดี
สามัคคีสายัณห์
ใยเบ้า
ปานประเสริฐ
เมืองจันทร์
ชัยสุวรรณ
ชมจุมจัง
พันธ์จันทร์
ไชยฤทธิ์
มะเดื่อ
พวงท้าว
เจริญธง
เชื้อคำสิงห์
เรืองวิจิตร
คำยอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพยุห์วิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดเจ้าทุ่ง
วัดวิสุทธิโสภณ
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดจันทรังษี
วัดสำโรง
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๕

ชื่อ
เด็กชายปรเมฐ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๖ เด็กหญิงปรียาภรณ์

เด็กหญิงปวริศา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๘ เด็กหญิงวนิดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงวันวิสาข์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงไพรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๕๗

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๑ เด็กหญิงวิยะดาวัลย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๖๙

เด็กหญิงทิพย์มณี
เด็กหญิงพัชลาวดี
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกานต์ธิดา
เด็กหญิงจรรจิรา
เด็กหญิงพิมพิสา
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายสราวุฒิ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๐ เด็กหญิงอัมพวรรณ

เด็กหญิงจตุพร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๒ เด็กชายธีรพัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๓ เด็กหญิงธีริศรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๔ เด็กหญิงประกายแก้ว
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสุชาติ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายจักตรี
เด็กหญิงจิรนันท์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๒ นางสาวปานนรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๓

เด็กหญิงศิลาพร

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๔ เด็กหญิงจิรัตน์ดาพร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกัญญาดา
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงโสภิตตา

นามสกุล
แสงสกุล
รัสมี
ทับทิมหิน
บุญทา
คำนุ
อินอ่อน
พิมพ์น้อย
ศรีเภา
นิมมา
แก้วจันทร์
เมืองจันทร์
เจริญรัมย์
ใยเบ้า
กองปด
หนองยาง
เมืองจันทร์
พรมรัตน์
ธารจันทร์
มาระศรี
มะโนสาร
ธรรมอาดูล
แก้วจันทร์
จันทร์อินทร์
ปนกา
ชุดชะเวศ
พาที
จันทพักต์
แก้วคำ
ภูนุพา
ทองแรง
ไชยดี
ศรีจักร
หอกกำปง
แก้วมณี
โสดาวิชิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาโกน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาโกน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาโกน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาโกน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหงอก

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหงอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดหนองแคนใหญ่
วัดตาโกน
วัดตาโกน
วัดตาโกน
วัดตาโกน
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดบ้านแกงเลี้ยว
วัดบ้านแกงเลี้ยว
วัดบ้านแกงเลี้ยว
วัดบ้านแกงเลี้ยว
วัดบ้านแกงเลี้ยว
วัดบ้านโดด
วัดบ้านโดด
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก
วัดหนองหงอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๐ เด็กหญิงอิศราภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๑ สามเณรสุดปราชญ์

เด็กหญิงอริศรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๓ เด็กชายชยพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๔ เด็กชายวรรณชัย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๒

ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๕ เด็กหญิงกมลทิพยร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๓๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๔

เด็กชายเกียรติยศ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณัฐวิภา
นายศุภนนท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาภา
เด็กหญิงนันทการ
เด็กชายพดุงศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๕ เด็กหญิงพรรณภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๖

เด็กหญิงรุ่งจิรา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๗ เด็กหญิงวัชจิราภรณ์

เด็กชายสุพศิน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๙ เด็กหญิงอาภัชรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๐๘

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๐ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายกษาปณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๒ เด็กชายสถิตคุณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๓ เด็กหญิงสุพรรณษา

เด็กชายธีรเจต
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๕ เด็กหญิงอรนิภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๔

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๖ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุธาวินี
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายเอกวิทย์
เด็กหญิงกรกัญญา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสุธิตา

นามสกุล
ธรรมธารา
สุดทา
จันทร์อินทร์
สุระ
ประคองใจ
สาคำ
ครยก
โคตรคำภา
รักความซื่อ
บุญชม
นรสาร
นาห่อม
รอดมั่น
เสือทอง
สุภาพ
ทองกลม
รัตนะวัน
แย้มสรวล
พรมสถาน
กุมรัตน์
โสตินัย
สิงห์โท
วงษ์จีน
ปอมเรือง
ลานตวน
กลิ่นมาก
สิทธิศร
ศรีสิงห์
แก้วเจริญ
ศรีสิงห์
วงค์ขันธ์
ศรีสิงห์
วาที
วังเอก
ศรีสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสียว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

สังกัดวัด
วัดบ้านเสียว
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดบ้านอีเซ
วัดโจดนาห่อม
วัดโจดนาห่อม
วัดโจดนาห่อม
วัดโจดนาห่อม
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )
วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

วัดศรีมงคล (ศรีมงคลบ้านคลีกลิง้ )

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

หมายเหตุ
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุนิษา จอนหนองแวง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงโสพิน
นิยม
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๗ เด็กหญิงอัญญาพร ขุนเภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๘ เด็กชายเพชรไพฑูรย์ บุญมาเจริญ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๙ นางสาวยอดดวงใจ สุขอ้วน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๐ นางสาวรสสุคนธ์ สีหาเวช
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๑ นางสาวรัชดาภรณ์ อุ่นจังหาร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๒ นายชินธร
สมวิเศษ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๓ นางสาวพิชญาตาวี คำศรี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๔ นางสาวชลธิชา
เสามั่ง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๕ เด็กหญิงดารกาชนก บุญนำ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๖ นางสาวรุจีรา
บุญตวง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๗ นางสาววันวิสา
ยศศิริ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๘ เด็กชายกัณวพงษ์ สุขอ้วน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงชลดา
ช่างแก้ว
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงญานภา สะตะ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๑ เด็กหญิงณภัทร กัสนุกา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงมาริสา วงษ์บุตรดี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงวรัญญา เจริญนาม
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๔ เด็กชายวีรพล
สีส่วน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๕ เด็กหญิงวีรภัทรา บุญรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๖ เด็กหญิงศศิธร
มณีวงค์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๗ เด็กชายเจษฎา
ภูจำป
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๘ เด็กหญิงโชติรส ทิพย์มงคล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงนนท์ณภัส แก้ววิชัย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๐ เด็กหญิงปภาดา ไชยโยธา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงพลอยชมพู ทางทอง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงยุภารัตน์ มะลิวัลย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงวณิชญาดา ยังแก้ว
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๔ เด็กหญิงวรรณิสา พิมประสาร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๕ เด็กชายสิปปกร แจ้งสวะ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๖ เด็กหญิงอัญมณี การเรือง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงณัฐทยาพร แก้วจันทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๘ เด็กหญิงณัฐพร ไกรอุดม
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๕๙ เด็กหญิงพรนภา ลาภบุญเรือง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรารมณ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรารมณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดลุมพุกอุดมพนาราม
วัดระเบาะ
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๖๐
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ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๐

เด็กชายสฤษพงศ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงจินดาพร
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนิรันดา
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายเพชรายุธ
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กหญิงวิจรรยา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอณุชิต
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอัครพล
เด็กชายเอกพล
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญสุดา
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายฐานทัพ
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงธัญนันท์
เด็กหญิงประภัสษร

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๔

นามสกุล
ชะโน
ตันกวด
อันโย
สาริคาร
พลคํา
ทวีพัฒน์
บุรมศรี
ชัยชนะ
ศรีโวหะ
พัฒนวงศ์
จินดามัง
วงค์บาตร์
ดอกพวง
งาหอม
ปนแก้ว
อรจันทร์
ตะนะสุข
เหมือนมาตย์
พรมโคตร
คำเพราะ
ดีย่ิง
ศรีเพชร
ภาระ
พูลสวัสดิ์
มหาลี
ธรรมขัน
บุญส่ง
สิมาขันธ์
มานัส
เนื้อทอง
บัวงาม
รองสุพรรณ
บุญปก
สาระภาพ
วงศ์แก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันทรารมณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกันทรารมณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดกันทรารมณ์
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดศรีโนนแฝก
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
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ศ. ๘
เลขที่
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๔๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๓

ชื่อ

เด็กชายพีระศักดิ์
เด็กหญิงภูศณิษา
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสรัลนุช
เด็กหญิงอุมากรณ์
เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงสุภาพร
นางสาวพัชรพร

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๔ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๓

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณิรัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนภัสชญา
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงปฐมพร

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๔ เด็กหญิงภัทรวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๓

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศุภชาติ
เด็กชายสหกิจ
นายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอัญชิดา
เด็กหญิงอาริญา
เด็กชายอิทธิพล

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงเกษมณี
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณิชากร

นามสกุล
ไกรษี
นามบุตร
สมหวัง
สารภาพ
สืบพลาย
แสวงวงค์
เหล่าศรี
ราษี
ทองสุ
เศษศรี
ใจกว้าง
พงษ์ศรีดา
จันโท
ทัศราช
บุรวัฒน์
นารีธีรากุล
แสงสุด
วงค์แสง
แปนเพชร
พรมตา
ศุภเฉลิมชัย
ประดับวงค์
พรมตา
แก้วสง่า
ภิรมกิจ
หาจักร์
วงค์แสง
ว่องไว
บัวลา
สายบุญสา
ศรีหาทน
อุ่นเรือน
ธุระพันธ์
น่วมบาง
แสงใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเหล่าเสน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บุญขาว
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๑
ยินดี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๒
ทองคำ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๓
ทองสุ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๔
แซ่ด่าน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๕
สุขทวี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๖
บุญจันทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๗
ฤทธิ์พรม
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๘
ทัศราช
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงนา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๐ เด็กหญิงกชกร
สายยืน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๑ เด็กชายจิรฐิโชติ พรหมโลก
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๒ เด็กชายณัฐวัฒน์ นกโพธิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๓ เด็กหญิงบวรรัตน์ ทำนิยม
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๔ เด็กหญิงพักภิรม ปฏิเหตุ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๕ เด็กหญิงพัชรนิดา เหมาะสมาน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๖ เด็กหญิงอัญวลี
นันทะบุตร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๗ เด็กชายจตุรงค์
คุ้มญาติ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๘ เด็กหญิงลลิตา
รักษานาค
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๔๙ เด็กหญิงกัญญาณัฎ ภูถนนนอก
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๐ เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลเลิศ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๑ เด็กหญิงคณิตา ชิตบุญศรี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๒ เด็กชายฉัตรชัย ขันตี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๓ เด็กหญิงธนกมล บุระพา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๔ เด็กหญิงนิภาวรรณ ฝงนิล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๕ เด็กชายบดินทร์ พรมประดิษฐ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๖ เด็กชายพงศกร แสงสกุล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๗ เด็กหญิงพรศิริ
นิลดำ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๘ เด็กหญิงพลอยมณี ปฏิเหตุ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๕๙ เด็กชายณัฐพงศ์ อุราเลิศ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๐ เด็กชายธนากร
บุญเกิด
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๑ เด็กหญิงพรธิตา ศรีภักดี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๒ เด็กหญิงรัชชานนท์ ไทยนิทัศกุล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๓ เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีสวัสดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๓๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนาขวัญ
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพีระภัทร
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายปยวัฒน์

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชรินทร์รัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านเขิน
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๕

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงอุมากร
เด็กหญิงชนิกรานต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงวรการณ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอมรฤทธิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๕

เด็กหญิงคัทลียา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๗ เด็กชายปยะราช
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๘ เด็กชายศิริศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๙ เด็กหญิงจิตรานุช
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๐ เด็กหญิงรุ่งนภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๑ เด็กชายศิวกร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๒ เด็กชายนวโกเมทธ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๓ เด็กชายศภารมย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๔ เด็กชายสัญชัย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๕ เด็กหญิงสิรินทรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๖ เด็กชายอนุชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายอภิวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๘ เด็กชายอัครพล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๘๙ เด็กชายจิรภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงณัฐจรีย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๑ เด็กชายณัฐพงษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๒ เด็กชายณัฐวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๓ เด็กหญิงธารารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๔ เด็กชายธีรโชติ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๕ เด็กหญิงนรีกานต์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงนำฝน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๗ เด็กหญิงนิตยา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงนิภารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๙๙ เด็กหญิงปนัดดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๕๗๖

นามสกุล
ลาอำ
สีหาบุตร
น้อมระวี
พรมตา
จุลแดง
มั่นจันทร์
ไชยภักดี
บุตรแดง
ไชยภักดี
ศรีพิทักษ์
ทองจีน
ห่วงเพ็ชร
โสภา
แซ่ลี
มีบุญ
บุตรมั่น
บุญเพ็ง
จันทร์เลิศ
หลักพันธ์
สร้อยจิตร
พบบุญ
บุญเอื้อ
สุขอ้วน
พลชัย
คุ้มบุญ
หอมดวงศรี
วงษ์ใหญ่
แจ่มเชื้อ
ตะลันดา
ไผ่เลี้ยง
แก้วประสิทธิ์
คบทองหลาง
มาระสา
รสชาติ
กุลศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘)
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๐ เด็กหญิงปานตะวัน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๘

เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรพรหม
เด็กหญิงแพรวา
นายกิตติภณ
เด็กหญิงสนัญญา
เด็กหญิงธิดา
เด็กหญิงสุพัดตรา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงรวิภา
เด็กหญิงณัฐรัตน์
เด็กหญิงพรธวัล
เด็กหญิงมานิดา
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายกฤษณ
เด็กหญิงอุไรวรรณ
นางสาวกนิษฐา
นางสาวกมลรัตน์
นางสาวกรรณิการ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๑๙ นางสาวกัญญาณัฐฐ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๔

นางสาวขนิษฐา
นางสาวจันจิรา
นางสาวจิระวรรณ
นางสาวจิราพร
นางสาวจุฬารัตน์
นางสาวเจนจิรา
นางสาวชฎาภรณ์
นางสาวชนาพร
นางสาวชนาภา
นางสาวชนินาถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติมา
นางสาวณัฐฐินันท์
นางสาวทิฆัมพร
นายธวัชชัย

นามสกุล
สารสุข
เสนคำสอน
วาที
ไผ่เลี้ยง
พลจันทึก
เหมรา
พันธ์ไชย
ไกรสุข
สะเงินสิงห์
บุญบุตร
จันทร์งาม
พุทธเสน
มูลคม
เจือทอง
พรมสอน
กงล้อม
ทัยอ่อน
มะลิวงค์
ดวงศรี
คำอินทร์
ไชยโคตร
คำจันทร์
นวนคำ
โพธิ์ทอง
จิบจันทร์
สืบสิมมา
จิบจันทร์
รุนศรี
แท่นศรีลา
กงชื่อ
ในทอง
บุญเสนอ
เกษมสุข
พลภัย
กิ่งทวยหาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดบ้านด่าน
วัดชำโพธิ์
วัดชำโพธิ์
วัดชำโพธิ์
วัดชำโพธิ์
วัดชำโพธิ์
วัดชำโพธิ์
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวนภาวัลย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๖ นางสาวนันทนัท
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๗ นางสาวปรียาดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๘ นางสาวพิมพ์วิไล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๕

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๓๙ นางสาวฟาประทาน

นางสาวภัคจีรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๑ นายมงคล
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๒ นางสาวรักอัคคณี

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๓ นางสาวรัตติยาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๖๙

นางสาวรัตธิยา
นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
นางสาววรายุภัทร
นางสาวศศิลาวัลย์
นางสาวศศิวิมล
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวสไบทิพย์
นางสาวสลิตา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุจิตราพร
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวสุปรียา
นางสาวสุพรรษา
นางสาวสุพรรษา
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวอริสา
นางสาวอาร์ริญา
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวอิสริยา
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กหญิงจริยาภร
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงทิพย์เกษร
เด็กหญิงอทิตยา
นางสาวชมพูนุท

นามสกุล
นิวาท
ครองเชื้อ
บุตทะ
สมาน
ไกรศรี
การงาน
คุพันธ์
ละครศรี
หอมทรง
โททอง
ไชยโคตร
บุญเงิน
กลิ่นพยอม
เจียงแก้ว
บุดดี
ใสทา
โพธิ์สาชัย
สัญไชย
ขาวสลับ
จันลา
อรัญชราธร
แสนทวีสุข
โพธิ์พันธ์
วุฒิพงษ์
แก้วยงค์
วันทา
หอมจันทร์
บุญสืบ
สำรวย
ลุนศรี
สิงห์ซอม
เศษศรี
ธงชัย
พลรัตน์
สุวรรณสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดศรีตาลอย
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดนำเกลี้ยง
วัดสว่างวารีรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวชลธิชา ยศศิริ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๑ นางสาวพิศพิมล นำเกลี้ยง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๒ นางสาวภัทรสุดา ยศศิริ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๓ นางสาวยุพาลักษณ์ นามวงษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๔ นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธิเดช
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๕ นางสาวรัตนา
ลุนศรี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๖ นางสาวธัญชนก นันทะเสน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๗ นางสาวพรสวรรค์ ทนาวรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๘ นายยศพนธ์
ชัยบุตร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๙ นางสาวรัตติกาล นาคเสน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๐ นายวีระพงษ์
อ้วนศิลา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๑ นางสาวสุขหรรษา คำเพียร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๒ นางสาวสุภาพร พลโยธา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๓ นางสาวณัฐฐินันท์ โคทอง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๔ เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วภู
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๕ นางสาวธนภรณ์ พงษ์ขจร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๖ นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีจันทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๗ เด็กหญิงกานต์ธิดา พลรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๘ เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีลาโชติ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๘๙ เด็กหญิงประภาริณี พรหมสมบัติ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๐ เด็กหญิงสุภัสสรา วงษ์นรา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๑ เด็กหญิงอภัสรา โสภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๒ เด็กหญิงอริสรา บัวศรี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๓ เด็กหญิงอริสา
บัวศรี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๔ เด็กชายอัษฎาวุธ มะยอง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๕ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยศศิริ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๖ เด็กหญิงปุณยพัฒน์ ศรีอินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๗ เด็กหญิงภรณีนิภา บุญมา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๘ เด็กหญิงสุพรรณษา ไวกล้า
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๙๙ นางสาวจุรินทร์รัตน์ สุวรรณัง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๐ นายณัฐตพงษ์
นรินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๑ นางสาวกมลชนก มีบุญมาก
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๒ นางสาวปารียา
สานุสันต์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๓ เด็กหญิงชมพูนุท คำหมาย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๔ เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศิริแสง
ศก ๔๕๒๖๓/๑๖๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนำเกลี้ยงวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชนุดม
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายปฏิภาณ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๐๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๐ เด็กหญิงปฏิมาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๑ เด็กหญิงปรีญารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๒ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๓ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา

เด็กหญิงยุพาวดี
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๕ เด็กหญิงวันวิสา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๖ เด็กชายวิรศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๗ เด็กหญิงวิลาวัลย์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๘ เด็กชายวีรภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๙ เด็กหญิงมัลลิกา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๐ เด็กหญิงมุฑิตา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๑ เด็กชายวรวีร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๒ เด็กหญิงวิมลรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๓ เด็กชายศิริวัฒน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๔ เด็กหญิงณัฐญาดา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๕ เด็กหญิงณัฐสิมา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๖ เด็กหญิงธนัชญาน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๗ เด็กชายธีรศักดิ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๘ เด็กชายนรากร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๑๔

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๒๙ เด็กหญิงปรีณาพรรณ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๐ เด็กชายพรหมมินทร์

เด็กชายกฤษฎ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๒ เด็กชายจิติพงษ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๓๙

เด็กชายชนันธร
เด็กชายณัฐธพงษ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กหญิงปรียานุช

นามสกุล

โพธิ์หอม
ปลอดรอด
ลือขจร
ทองปญญา
โมครัตน์
ทุมมาลา
ละคร
อาจสาลี
สุจิณพัม
ห้วยจันทร์
ไช้ไฉยา
วงษ์ไชยา
เลิศลำ
ยอนหมื่น
สีทา
คำดี
มีฤทธิ์
บุญยิ่ง
จันโท
สุจิณพำ
ตุนนิล
บุญเย็น
อะช่วยรัมย์
ยั่งยืน
พิศเพ็ง
เอี่ยมมาตร
สายโงน
บุญมา
ถูระวรณ์
เทศมาศ
เลิศอนันต์วิมล
กองแก้ว
บุญศิริ
ศรีชาเนตร
เจนถูกใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงบูรพ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงบูรพ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงบูรพ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงบูรพ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดโนนลาน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงภาณุมาส
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงศุภลักษณ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจันทร์ธิดา
เด็กชายจิรเวช
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายประสพสุข
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงสุดา
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงกัญลญา
เด็กชายจิระพัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายภาวัช
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงนิชาดา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายวิศรสินธ์
เด็กชายสุภโชค

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๔

นามสกุล
ชนะวงษ์
กมลพรรณ์
คอระศรี
สุริยกานต์
ชุ่มเย็น
คำจันทร์
คำจันทร์
ประจญ
ทะริชิต
รัตนะ
เขตคาม
บุตรพวง
นิวาส
เจริญสุข
พิรุฬ
เกตุการ
สังสิงหา
พรมสกุล
มาตศรี
แขนลอย
พาศรี
ระโส
ครองใจ
เกษสุรันต์
นิวาส
ไชยวัฒน์
จุลละ
สุมหิรัญ
จุลละ
ยาศรี
พงศ์พีระ
บัวลา
สมานสุข
ศรีบัวบาล
โพธิ์ศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขนุน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขนุน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขนุน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดบ้านขนุน
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๕

เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงอุ้มบุญ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงชนน์นิภา
เด็กหญิงชุติมา
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวนันฐณาวดี
นางสาววาสนา
นายอนันต์ยศ
เด็กหญิงกรนิภา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกฤษติศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๗

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๘

เด็กชายเกียรติพร
เด็กหญิงจตุมาศ
เด็กหญิงจารุกัญญ์
เด็กหญิงณัฐลินี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพิชญธิดา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๗๙๙ เด็กหญิงภัทราภรณ์

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา
นางสาววิลาวัณย์
เด็กหญิงสุจารี
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายอิทธิกรณ์
เด็กชายทรงสิทธิ์

นามสกุล
จันทะเสน
จันทะไชย
ใจกล้า
ยิ่งชาติ
อ่อนทรวง
วันสุข
พึ่งพา
หวลคนึง
สืบเพ็ง
เดือนขาว
แก้วไพรวัลย์
สีวะโสภา
ศิลาคำ
แก้วคำ
วันเจริญ
รัตนะศิริ
คำแหง
สารสาตร
หวลคนึง
หวลคนึง
วิลัย
บุตรสัมฤทธิ์
สุภาพ
องอาจ
ลาพันธ์
โจมสติ
มักสัน
มุ่งรวยกลาง
แก้วทำ
ค้าเจริญ
สมจิตร
ไกรยา
กาญจนชาติ
หวลคนึง
กิ่งวิชิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๐

เด็กชายธัชนนท์
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศิวภัทร
เด็กชายอชิตพล
เด็กหญิงอนามิกา
เด็กหญิงอรไพลิน
เด็กหญิงอัมพิกา
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงกุลรัตน์
เด็กชายคูณเดช
เด็กชายจารุเดช
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงจิลัดดา
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายเฉลิมศักดิ์
เด็กหญิงชลธร
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญธิดา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๔

นามสกุล
ธัญญเจริญ
บุญล้อม
ศรีแสนยงค์
ภู่แย้ม
กสิกร
อินทะนัย
ศิริวรรณ
ชูคำ
ดาราศาสตร์
คำฟู
โพธิ์รินทร์
วันใส
กงซุย
ทิพย์สมบัติ
พันมะลี
ขมหวาน
ทองแกะ
ยอดพูน
วังษาลุน
หม้วยนอก
แก้วสิงห์
พงษ์อ่อน
ไชยบุบผา
อัตพงค์
ยอดทรัพย์
แก้วใส
กาญจนะชาติ
แสนนาม
วันใส
ลามาอุ่น
พรมมาชาติ
หวลคนึง
สีแสง
ยอดจารย์
วิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๕ เด็กหญิงธัญวารินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๗๙

เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนวพรรษ
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปญญาพล
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงศจิษฐา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุริชัย
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงอรวรินทร์
เด็กหญิงอรัญญา
นางสาวอรณิษา
นายกฤษฎา
นางสาวชัญญา
นายชัยสิทธิ์
นางสาวภัทรนันท์
นางสาวสิรินทรา
นายกันตพล
นางสาวสิริกาญจน์
นางสาวสุนิสา
นายอนุวัช
เด็กชายดนุชา
เด็กหญิงลักษณพร
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงกิติมา
เด็กหญิงวันวิสา

นามสกุล
วงษ์ภักดี
ดิอินทร์
นาคะบัตร
ขันที
วันเฉลิม
กึ่งวงษ์
วันเจริญ
ปองชนะ
โพธิ์อุดม
ทองจันทร์
วันใส
เลือดกระโทก
หวลคนึง
ผามะณี
ขมหวาน
หวลคนึง
ศรีจันทร์
เท่าสิงห์
โคสา
สุภาพ
สุระชาติ
ใจตรง
สมศรี
บัวจันทร์
อุบลวัตร์
บุญจันทร์ลา
สุระชาติ
แก้วกงพาน
สุระชาติ
ทองมนต์
โสดามุข
ดาวสิงห์
สมบูรณ์
มงคลพันธ์
บุญทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโดนอาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดหนองอุดมวนาราม
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง
วัดบ้านภูทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงสุภัทรศร
เด็กหญิงกมลนุช
เด็กหญิงดมิศรา
เด็กหญิงยิษฐา
เด็กหญิงรุ่งณพา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสารินีย์
เด็กหญิงจรรธิมา
เด็กหญิงปภัสสรา
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงสุภัสตรา
เด็กหญิงอริสา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๑

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๒ เด็กหญิงเบญญาภา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๘

นางสาวขนิษฐา
นางสาวเมทะนี
เด็กชายกิตติภัฏ
เด็กชายพัฒนศักดิ์
เด็กหญิงมณีรินทร์
เด็กหญิงรุศดา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๘๙๙ เด็กหญิงนภาพรรณ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๐ เด็กหญิงเบญจมาศ
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๑ เด็กหญิงปริยาภัทร
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๔

เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงอัญญาดา
เด็กหญิงอัมราพร
เด็กชายธนธร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงพัณณกร
นางสาวกุลธิดา
นางสาวภัทรภรณ์
นางสาวกัญญาภัค
นางสาวณัฐวรรณ
นายนนทพัทธ์
นางสาวปนัดดา
นางสาวพรรวดี

นามสกุล
ทดดอน
พรมประดิษฐ์
ระยับศรี
มณีนิล
สารวัน
จารุหา
แสงทอง
จันทร
ราชพิมาย
แก้วคำ
ศรชัย
เพ็ชราชา
แสนบุตร
สีสวย
ไชยนาม
ส่วงเมา
ทองปาน
เกษาชาติ
บุบผาดี
เผื่อแผ่
บุรมย์
สมหวัง
ประแดงโค
อินธิเดช
โกษทอง
กาญจนประเวศ
ชนะการ
ยวนพันธ์
เฉลิม
ทองบาง
เสมศรี
กรกัน
ศุกรเวทย์ศิริ
ดอกพอง
หงษ์ยนต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกำแมด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกำแมด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านภูทอง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดศิริสว่าง
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดบ้านหนองแวง
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๕

นางสาวรัชดาพร
นายสมประสงค์
นางสาวอนันตญา
เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงพีระนัดดา
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงพฤกษา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปยะภรณ์
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงศิริพร
นางสาวมุทุตา
นางสาวสิริยากร
นางสาวอวยพร
เด็กหญิงจิลลารัศมิ์
เด็กชายชัยอนันต์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
นางสาวอาทิติยา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๑๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๘

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๓๙ เด็กหญิงภัทรานิษฐ

เด็กหญิงชฎาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๑ นายธนรรชน

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๐

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๒ นางสาวกรองกาญจน์

เด็กหญิงนายิกา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๔ นางสาววิไลรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๕ เด็กหญิงอารีตญา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๓

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๖ เด็กหญิงเบญจลักษณ์

เด็กหญิงฟาใส
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๘ เด็กหญิงรุจีพัชร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๙ เด็กชายสิทธิชัย
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๔๗

นามสกุล
วงพินิจ
ประอาง
ศรีกะชา
ศรีพูล
ทาตะคูณ
ดวงนาค
แสงทอง
สกุลจร
ปตตาระภา
โอ้ขาบุตร
สังฆพงษ์
สอนศรี
อุทา
สง่างาม
เครือเถื่อน
แรงกล้า
จันทร์งาม
ละครเขตต์
ใจบุญ
โสระชาติ
ดอกยี่สุ่น
เสมศรี
พิลา
ตำสารี
รับรอง
จันดำ
พุทธรักษ์
รับรอง
พิมูลชาติ
ไชยนะรา
บุญตา
ยืนยั่ง
เทาศิริ
ไพบูลย์วรเดช
เทาศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผือ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผือ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผือ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนละลมวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนละลมวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนละลมวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนละลมวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนละลมวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนละลมวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทาราม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาอุด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดหนองอารีย์
วัดจำนรรจ์
วัดจำนรรจ์
วัดจำนรรจ์
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดบ้านผือ
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดโกแดงพัฒนาราม
วัดจันทาราม
วัดสำโรงสูง
วัดสำโรงสูง
วัดสำโรงสูง
วัดสำโรงสูง
วัดสำโรงสูง
วัดสำโรงสูง
วัดตาอุด
วัดเคาะ
วัดเคาะ
วัดเคาะ
วัดเคาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๐ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๑ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ

เด็กหญิงธัญพิชชา
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๓ เด็กหญิงวิณรัตน์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๔ นายชัชชวินทร์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๒

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๕ นางสาวธัญญลักษณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๕๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๖๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๗๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๔

นางสาวบัญจรัตน์
นางสาวปนัดดา
นายอานนท์
นายอานัส
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงยุภาวดี
เด็กชายสุนันท์ชัย
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายคฑาเทพ
เด็กชายคณิน
เด็กหญิงจิตรวรรณ
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายโชคอำนวย
เด็กชายณัฐชพล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิฌา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงดลชนิกา
เด็กชายทรงพล
เด็กชายเทวินทร์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนรินธร
นายพงษ์พิทักษ์
เด็กหญิงพนิตสุภา
เด็กชายพัชรพล

นามสกุล
อาจภักดี
สมบัติ
บุตรแสง
โคตะมา
โพธิวัฒน์
พวงพันธ์
สุตะพันธ์
บุตรศรี
แสงสืบ
แสงสืบ
เทียมภัก
อินธิ์จักร
รัตนวัน
ทองตัน
สายสมร
สายหงษ์
ศรีบริบูรณ์
เวียงวิเศษ
ภูธิจักร์
ไชยวงค์
อสิพงษ์
จันทพันธ์
ใชยภักดิ์
บริบาล
แมนไธสง
ดวงมาลา
แซ่ล้ิม
ลือชัย
บุตรจินดา
สุขสาคร
ศรีใสย์
กองแก้ว
จันทร์อินทร์
สันปาแก้ว
โรจน์ไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเคาะ
วัดเคาะ
วัดเคาะ
วัดเคาะ
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๖๐
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เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงไพรินทร์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กชายอัครนันท์
เด็กชายจารุเดช
เด็กหญิงฐิติวรดา

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๗
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๘
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๘๙

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๐
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๑
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๒
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๓
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๔
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๕
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๖
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๗

ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๘ เด็กหญิงทิพยาภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๑๙๙๙

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๐
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๑
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๒
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๓

เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงภัทรธิดา

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๕
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๖
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๗
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๘
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๐๙
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๐
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๑
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๒
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๓
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๔
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๕
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๖
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๗
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๘
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงรัตนา
นางสาวกิตติยาพร
นางสาวจินตนา
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวนงค์เยาว์
นายปยวัฒน์
นางสาวพรสุข
นายพรหมพิทักษ์
นางสาวเยาวเรศ
นางสาววรินทิรา
นางสาววิจิตรา
นายศรชัย
นางสาวศศิกานต์
นายสมเกียรติ
นางสาวสายพิณ

นามสกุล
บุญอินทร์
พรมมา
จิตรมั่น
คงเจริญ
จงมีสัตย์
ทิพศร
การะเกษ
พงษ์สะพัง
แก้วอุดม
กิ่งแก้ว
สายเมืองชูวงษ์
ศรีอำนาจ
กองแก้ว
ปทมะ
อ่อนศรี
ดงกระโทก
สารวัน
อินทรกำแหง
ชุ่มเสนา
พลยุทธ
คำภาพันธ์
บุญด้วง
สมเสนา
สถานพงษ์
อะสิพงษ์
ศรีสมบัติ
สมพงษ์
มะปราง
สมีราย
โสดา
สมพงษ์
พงษ์สุระ
มังสา
ประจญ
จันครา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดส้มปอยใหญ่
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๖๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๐

นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวสู่ขวัญ
นางสาวหทัยภัทร
นางสาวกรรทิมา
นางสาวกังสดาล
นางสาวกัญญาวีร์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวฉัตรชฎา
นางสาวนงนภัส
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวภัทรานิษฐ์
นางสาวอินทิรา
นางสาวนฤมล
นายบรรดาศักดิ์

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๑
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๒
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๓
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๔
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๕
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๖
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๗
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๘
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๒๙

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๐
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๑
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๒
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๓
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๔
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๕
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๖
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๗
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๘
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๓๙

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๐
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๑
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๒
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๓

นางสาวสุภาภรณ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงญาณธิชา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงนุจรินทร์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงนำฝน
นางสาวสโรชา

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๔ นางสาวพลอยไพลิน
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๕ นางสาวพิมลวรรณ
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๖
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๗
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๘
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๔๙

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๐

นางสาวภัทรพร
นายมงคลชัย
นายสรยุทธ
นางสาวชลินธร
นายธนภัทร

ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายคชาชีพ
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๓ เด็กหญิงพรรณิภา
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๔ เด็กชายณัฐภูมิ
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

จันครา
จันทร์เทียม
จันครา
นันทะคุณ
เกษอินทร์
ภาผล
ประดุจชน
วาที
ร่มโพธิ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

คำหอม
ดวงธนู
จันทะสุข
จันทิพย์
จันครา
บุดดาห์
สถานพงษ์
สุภาพ
คำดุลฤทธิเดช
กันยาโพธิ์
จันทอง
บุญขาว
คำผง
ดาราสี
ชื่นจำปา
วงษ์ภักดี
มะลาขันธ์
เห็มคำภา
อนุพันธ์
เปงทอง
ทองหล่อ
อสิพงษ์
แก้วนรา
ศิริศิลป
แสนทวีสุข
สังข์ขาว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดบ้านสวงษ์
วัดหัวเสือ
วัดหัวเสือ
วัดร่องสะอาด
วัดร่องสะอาด
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๖๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงภาณุมาส วิเศษชาติ
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๖ เด็กหญิงศิริวัลย์ ศรีปานเงิน
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๗ เด็กชายสุรศักดิ์ แพทย์มด
ศก ๔๕๒๖๓/๒๐๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๖๐
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