
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๙,๔๑๗ คน ขาดสอบ ๒,๑๙๐ คน คงสอบ ๗,๒๒๗ คน สอบได้ ๒,๔๔๘ คน สอบตก ๔,๗๗๙ คน  (๓๓.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๑
เด็กหญิงกานติมา โล่ห์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๒
เด็กชายธนพล ประสานทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๓
เด็กชายบุญชู เกษม ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๔
เด็กชายบูรพจน์ แซ่กิม ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีบุรินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๖
เด็กหญิงปานตะวัน ค่ายสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๗
เด็กหญิงพิกุลทอง ยาศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๘
เด็กชายภูวเดช เสาเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๐๙
เด็กหญิงเลิศฤดี สีคำเม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๐
เด็กหญิงวรวรรณ บุญครอบ ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๑
เด็กชายวราพล อินทเสน ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๒ เด็กหญิงสมปรารถนา
เสาเวียง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๓
เด็กหญิงสุนีย์ บุญหนัก ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๔
เด็กหญิงโสรญา เภาแก้ว ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๕
เด็กชายอัฐวัฒน์ ทรัพย์สิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๖
เด็กหญิงอารยา จึงวิเศษพงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๗
เด็กหญิงอารียา ดุงสูงเนิน ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๘
เด็กหญิงอุษณา อินทรสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๑๙
เด็กชายโกศล สาหมอตอน ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๐ เด็กหญิงจุฑาธิปภรณ์
พันธุ์พิศาล ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๑
เด็กหญิงชลนิชา ชาญชิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๒
เด็กหญิงณัฐพร ศรีด้วง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีดำ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๔
เด็กหญิงดวงกมล พลพวก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๕
เด็กหญิงทิพปภา กิงสกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๖
เด็กหญิงธันยพร วิลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๘
เด็กหญิงนภัสสร ขุหลุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๒๙
เด็กหญิงนลัททิพย์ สมใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๐
เด็กหญิงนิติยา บุกทะเล ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๑
เด็กหญิงเบญจพร แก้วพิลึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๒
เด็กชายปฏิกร ยกพล ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๓
เด็กหญิงประภัสสร ลีลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๔
เด็กหญิงวิราวัลย์ งามศัพท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๕
เด็กหญิงศศิธร พจนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มอินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๗ นางสาวสุวรรณภรณ์
พงษ์พีละ ๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๘
นางสาวสุนันทา ขันสันเทียะ ๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา ยอดระยับ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๐
นางสาวทวิตา บุญชม

๑๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๑
นางสาวธนาวดี แสนปาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๒
นางสาวบุศรินทร์ เจริญสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๓
นางสาวปรียาพร เมืองจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๔
นางสาวพรพิน ชิณวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๕
นางสาวรัชฏาพร โพธิสาร ๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๖
นางสาวฐาปณี ทรัพย์มูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๗
นางสาวศิริพร ศิลาชัย ๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๘
นางสาวพนิดา บุญเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๔๙
นางสาวพุ่มพวง ศรีอักษร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๐
นางสาวภัทรา วัฒนากุลวรกิจ ๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๑
นางสาวมิลกรานต์ โคตคำ ๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๒
เด็กหญิงเมธวี ทองศรี ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๓
นางสาวสุณิสา บุญนงค์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๔
เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์โท

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๕
นางสาวกรรณิการ์ อ่างคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๖
เด็กหญิงจิราพัชร สุขยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๗
เด็กหญิงศศิณา แสนพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ระหาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๕๙
เด็กหญิงกัณฑิมา แปลงตัว ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงเกศินี พงษ์วิเศษ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ วัดเพียนาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๑
เด็กหญิงพัฒนดา มณีวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๒
เด็กชายสุรเดช เกษตะระ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๓
เด็กหญิงปุณณิตา บุญพบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๔
เด็กชายพิภพภัทร สุปตติ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญพบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๖
เด็กหญิงภัทราพร นวลใส ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๗
เด็กชายภีรภัทร บัวรินทร์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๘
เด็กหญิงรัตนากร ผลวัชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๖๙
เด็กหญิงวทันยา สืบศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๐
เด็กชายศุภเสกข์ บัวรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๑
เด็กหญิงสิรินลดา แสงลับ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๒
เด็กชายอนิวัฒน์ ศรีอินทร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๓
เด็กหญิงอนุสรา พันธ์ขาว ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๔
เด็กหญิงอรจิรา ดวงแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๕
เด็กหญิงอาภาภรณ์ แพ่งพนม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๖
เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๗
เด็กหญิงณัฐกาน รัตนะวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๘
เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๗๙
เด็กชายนภสิทธุ์ ขุมทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๐
เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๑
เด็กชายวุฒิธณากร จันดี ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๒
เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๓
เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๔
เด็กชายอภิศักดิ

์

แก่นนาคำ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนำคำวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทะมาศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๖
เด็กชายบุญทวี อนุพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๗
เด็กชายพีระเดช บุตรโท ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา วัดโพนเขวา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๘
เด็กหญิงทิพย์วารี บุตรบุราณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๘๙
เด็กหญิงขวัญศิริ พวงอินทร์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง(รัฐราษฎร์บำรุง)

้

วัดบ้านผือมอญ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำครบุรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) วัดแสงใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๑
เด็กชายพิระพัฒ ปานเกิดผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๒
เด็กชายกฤษดา สีหาภาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๓
เด็กชายฐานิต ม่วงงาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๔
เด็กหญิงณัชชานันท์

เสนาะศัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๕
เด็กชายศักดิชัย

์

นางาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๖
เด็กชายอัครพล บุญส่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา วัดสระบัว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๗
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เสียงใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๘
เด็กหญิงอิสราภรณ์ วิบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา วัดสว่างวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๐๙๙
เด็กหญิงศิริวรรณ มุขขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๐
เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๒
เด็กหญิงณัฐสุดา แสงคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๓
เด็กชายบุญรอด บุญทาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๔
เด็กหญิงพรนภา วรรณวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชะนะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๖
เด็กชายมงคลชัย บุญประเคน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๗
เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๘ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
ภาดี ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๐๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๐
เด็กชายสังเวียน พาสะพูล ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทร์เล็ก ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๒

เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญเจริญ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๔

เด็กชายจิรชยา หิดแห่ว ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๕

เด็กชายชนาธิป สมญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๖

เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงปนิดดา คำจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๘
เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๑๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เบ้าทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๐
เด็กชายวีระยุทธ มุขขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี เมืองวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจีย

่

วัดบ้านเจีย

่

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เงาศรี ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๓

เด็กชายนนทพันธุ์ ทองสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ จำเริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๕

เด็กชายนัทธวุฒิ พรมมา
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๖

เด็กชายปรีชา จันละออ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

้

วัดสระสิม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๗

เด็กหญิงกัลยา ศรีกะแจะ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข วัดเมืองน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๘

นางสาวอรพรรณ ชาลี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๒๙

นางสาวกรกนก พอกพูน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๐
เด็กหญิงพรรพษา ชาลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๑

เด็กหญิงชลิดา ศรีเชียงพิมพ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๓

เด็กหญิงสุภาพร แก้วดี
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๔

เด็กชายรัตนากร แก้วคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๕

เด็กชายกรวีร์ ยาระศรี ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วราพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๗

เด็กหญิงญาณิศา ชารีผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๘

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีเมือง ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๓๙

เด็กชายภูวเนตร จันทรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๐
เด็กหญิงยลลดา ไกรตะโม่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๑

เด็กชายรณชัย กาฬพันธ์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๒

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ศรีสุธรรม ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วัดบ้านอีปาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๓

เด็กหญิงพิมพิลัย ยุรยาตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๔

เด็กหญิงสุธิศา ต้นพุดซา ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๕

เด็กชายธนพงศ์ อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๖

เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๗

เด็กหญิงปรียานุช แสงใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๘

เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๔๙

เด็กหญิงศรีพร สุภาพ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา อัมภรัตน์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงวิประภา นันทา ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๒

เด็กหญิงอินทิรา อ่อนโพธิแก้ว

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ วัดคำบอน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๓

เด็กชายณัฐพล แสงเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๔

เด็กชายวีรพล บรรเทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๕

เด็กหญิงชลดา ยศโสธร ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๖

เด็กหญิงนิรชา ขันคำ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๗

เด็กหญิงมุฑิตา พินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงกรกต กิมวิวัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา กิงเพ็ง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๐
เด็กหญิงจินตนา อักโข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญจันทร์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๒
เด็กหญิงชนากานต์ มุงคุณ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๓

เด็กหญิงชุติภา พิสูตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภูงา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์วิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๖
เด็กหญิงบุณยานุช บรรเทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา พลพิพัฒน์
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๘

เด็กชายศักดากร บุญจันทร์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงอลิศรา สิมณี ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๐
เด็กหญิงณภัชภรน์ ทองสุข ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๑

เด็กชายปานเดช ทองแก้ว ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๒

เด็กชายวายุ ธะนูทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๓

เด็กชายจักรินทร์ สายนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ เกษศรีรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๖

เด็กชายศุภชัย ใหม่คามิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๗

เด็กหญิงปยมาศ ใหม่คามิ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๘

เด็กชายพีรวิชญ์ ทำธุระ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที ๒๒๖

่

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ มาพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๐
เด็กหญิงปรางฉาย พรมสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๑

เด็กหญิงสุณิสา สว่างนิทะ
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงชลิตา นามบุญเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ร่องวารี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๔

เด็กหญิงนัทฤดี อ่อนเกษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๕

เด็กหญิงศุภรักษ์ พลชาลี ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๖

เด็กหญิงเศรษฐวลี สารบุญ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๗

เด็กชายสรยุทธ ล้อมพรม ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ภาวงศ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๘๙

เด็กชายนครินทร์ ศรีบุญเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๐
เด็กหญิงนภารัตน์ เด็ดดวงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๑

เด็กหญิงนิตสา จันทร์แสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๒

เด็กหญิงพุทธิตา นิสัยดี
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๓ เด็กหญิงรินทร์ณชาติ
จุ้ยแช่ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๔

เด็กหญิงลักษิกา สงนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๕

เด็กชายสุที ศรีมันตะ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๖

นายจิรพงค์ สาระภาพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๗

นางสาวปยดา สารภาค
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๘

นางสาวศศิธร เหรียญทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๑๙๙

นายสรศักดิ

์

คำศรี ๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๐
นางสาวสุพรรษา แซ่ชือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๑
นายอังคาร ธนะศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๒
นางสาวปยะดา บุญประเคน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๓
นางสาวยศวดี แสวงพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๔
นางสาวศิริภาพร จันทร์ละออ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๕
นางสาวอัญชลี จันทร์พันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๖
นายทศพล บุญศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๗
เด็กหญิงวาสนา ฮงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุภาวิดา คำศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๐๙
เด็กหญิงอนันตญา มังษา ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยา วัดบ้านโอ้น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๐
เด็กหญิงณริศรา เดชปองหา ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๑

เด็กหญิงธนพร ศิรินัย ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พันสีดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ พรำนัก ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๔

เด็กหญิงสุชาดา ประสาทพล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา เสนาภักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๖

เด็กหญิงกัลยา ปนแช่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๗

เด็กหญิงณภัทร พรำนัก ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๘

เด็กหญิงนิตยา อยู่สุขโข
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๑๙

เด็กหญิงปรียานุช สอดศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๐
เด็กหญิงปญญากร พรำนัก ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๑

เด็กชายภาคภูมิ ศิริบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองทิพย์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๓

เด็กหญิงวรนุช บุญเสนอ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๔
เด็กหญิงวิศดารัตน์ รักษาเชือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๕

เด็กหญิงสาวิตรี ชาญนอก ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ทุมสีดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๗

เด็กหญิงญาณิศา สอระภูมิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๘

เด็กชายธีรพล ศิริบูรณ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ ชูชีพ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๐
เด็กหญิงปยนุช พรำนัก ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๑

เด็กหญิงวรรณิดา ศิรินัย ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๒

เด็กหญิงชนธัญ ขันเขตร ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๓

เด็กหญิงชมภูนุช แก้วรักษา ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๔
เด็กหญิงเบญจมาศ กองสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกุลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๖

เด็กหญิงสิริวิมล พรำนัก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๗

เด็กหญิงสีลตา แก้ววงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา แก้ววงษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา วัดบ้านจาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร

โสดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๐
เด็กชายธนกฤต กล่อมจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๑

เด็กหญิงนิตยา พรมงาม ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง วัดบ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ นิลศรี ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๓
เด็กหญิงสุดาวรรณ์ พิมพ์สมาน ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบูรพา วัดบูรพา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๔

เด็กชายณัฐกิตต์ คำภาสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย บัวงาม ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๖
เด็กหญิงชฎาพรรณ ศรีใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๘

เด็กชายธนพล คำภาสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๔๙

เด็กชายสราวุฒิ พันธ์มา ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๐
เด็กชายพฤกษา ธรรมแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๑

เด็กชายพีระวิทย์ ติสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน วัดหนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๒
นางสาวณัฐฐาวลัย ใจบำรุง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๓

เด็กหญิงกรกนก พูลมี ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย เนียมพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๕

เด็กชายจักรินทร์ รอบรู้
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ แสงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๗
เด็กหญิงณิชาวรรณ เขาภูเขียว ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๘
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทจร ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๕๙

เด็กหญิงนฤมล สุขจินดา
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๐
เด็กหญิงพรนภา แก้วพิทักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๑
เด็กหญิงพัทธวรรณ จันทร์ทิพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๒

เด็กชายพิทักษ์พร จูมสิมมา ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๓

เด็กหญิงแพรวา กันนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๕

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วัดโนนม่วง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๖

เด็กหญิงดรุณี บัวลา ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๗

เด็กชายเจษฎากร บริสุทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงฉันท์สินี กุศรี ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๖๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดวงภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๐
เด็กหญิงศศินา พงษ์พยุหะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา ซีชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๒

เด็กหญิงอารียา บัวลา ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วงคำจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๔

เด็กหญิงนิศาชล ตาลหอม ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๕
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จอมตัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๖

เด็กหญิงอริสา ชัยสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๗

นางสาวกนกอร บุญเลียง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๘

นายกฤษดา เทียนเหลือง ๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๗๙

นางสาวกิรนันท์ คงเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๐
นางสาวจันทร์นิภา ค้าสบาย ๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๑

นางสาวธิพาวรรณ โพธิพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๒

นางสาวนิตยา อัมภรณ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๓

นางสาวปวีณา สิมบุตร ๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๔

นางสาวณัฐชา แก้วไพรวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๕

นายธนาวุฒิ จิตร์ตัง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๖

นางสาวอรัญญา ประดับพันธ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๗

นางสาวนริศรา พิทักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๘

นางสาวพรพิมล พวงเงิน
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๘๙

เด็กหญิงวรัญญา โคตรคำ ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๐
นางสาวศิริวิภา เทียมใสย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๑

นางสาวสุรางคณา อินทะสาร
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๒

นางสาวอาริษา ชืนชาย

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา จิบจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๔
เด็กหญิงจันทร์นภา ดวงจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๕

เด็กชายเจษฎา คำหว้า ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๖

เด็กชายตนุภัทร พิมาทัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๗

เด็กชายตระการ บุตรสมาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๘

เด็กชายตะวัน นิยาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๒๙๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทร์ดวง ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงนฤมล นางวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๑
เด็กชายประกาศิต ธุระพันธ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรรณษา ทุมวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๓
เด็กหญิงพิยดา วงษ์ใหญ่ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๔
เด็กหญิงภัคจิรา จิตรพรม ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๕ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
ไทยนาทม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๖
เด็กชายวุฒิพงศ์ บุญเลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๗ เด็กชายวุธธิปปญญา
พืนพรม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๘
เด็กหญิงศรัญญา บุษดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๐๙
เด็กชายศุภกรณ์ ดอกดวง ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา จิตตอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๑

เด็กหญิงอรัญญา ชูสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๒

เด็กชายอัจฉริยะ คำสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดอกดวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๔

เด็กหญิงญาณวิภา ธรรมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๕

เด็กหญิงพิชญ์นรี สืบสายกลิน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๖

เด็กหญิงแพรวา บุญเลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๗

เด็กหญิงศลิษา บุระดาษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๘

เด็กหญิงศศิธร ดวงกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๑๙

เด็กหญิงสุปรียา เพชรดี ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๐
เด็กชายอธิชาติ ปรังแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๑

เด็กหญิงณิศรา ทำนักสุข ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๒
เด็กหญิงดากานดา ฉิมงามขำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๓

เด็กชายธนาธิป เชืออุ่น

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๔

เด็กชายธันวา ธรรมรส
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๕
เด็กชายพงศ์ณภัทร เจือทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๖

เด็กหญิงพรพนา เกษพงค์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๗

เด็กหญิงพิกุลแก้ว แก้วบุญคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๒๙

เด็กชายเพชรราช นิสระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วัดท่าพระ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๐
นางสาวกัลยา มีศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๑

นางสาวกาญจนา สิมพันธุ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๒

นายนพรัตน์ เกษแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๓

นายประกาศิต สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๔

นางสาวศิรินันท์ พันธ์พูน ๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๕

นางสาวสุกัญญา สติปญ ๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๖

นางสาวสุกันยา โสดามรรค ๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๗

นายอนุรักษ์ เมืองอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๘

นางสาวกันตนา นันทะบรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๓๙

นางสาวธารวิมล พิมชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๐
นางสาวสุภัทตรา ชนะพล ๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๑

นางสาวฐิติมา ทิพย์ทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๒

นางสาวธิดารัตน์ พามาเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๓

นายปริวัฒน์ มะโนชาติ ๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๔

นางสาวเพชรลดา คำเหล็ก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๕

เด็กหญิงอุไรลักษ์ เพิมเติม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๖

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์สม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องราษี ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๘
เด็กหญิงทิพย์พรัตน สนสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๔๙

เด็กหญิงนันทา หลอมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๐
เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วกอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๑

เด็กหญิงสุริพร สาบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๒

เด็กหญิงอำภา พิมพ์เสน ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๓

เด็กหญิงธนพร ใหญ่สูบ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา วัดบ้านตาแท่น  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๔

เด็กชายยศพงศ์ นีละเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๕

เด็กชายยศพล นีละเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๖

เด็กหญิงวรรณภา กาสา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๗

เด็กหญิงวรัญญา ชมชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๘

เด็กชายอนันต์ กรกันต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๕๙

เด็กหญิงกำไล พรมโสภา ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๐
เด็กชายโยธิน ดวงสนิท

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
สิบทิศ ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๒

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูเตีย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๓

เด็กชายศรายุธ อธิพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ บุญพบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังเม็ก วัดสังเม็ก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๕

นางสาวจุฑามาศ กุลหอม ๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๖

นางสาวนาฏยา บุญลา ๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๗

นางสาวพรรณิภา ทองขาว ๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๘

นางสาวพิยดา พิมพ์ทราย ๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๖๙

นางสาววรรณิสา นัยกัน ๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๐
นางสาววิจิตรา ขันทอง ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๑
นางสาวจิราพรรณ หอมคำ ๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๒

นางสาวจุฬาลักษ์ วิทจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๓

นางสาวฐนันภรณ์ ครองเชือ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๔
นางสาวกัญญารัตน์ มีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๗๑

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๕

นางสาวนุชติยา รัตพันธ์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๖

เด็กชายยุทธนา ยอดสิงห์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๗

นางสาวอรวรรณ ขันที ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๘

เด็กชายอาทิตย์ แสวงผล ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๗๙ เด็กหญิงณัฐติกาญจน์
สร้อยจิตร์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ปานคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๑

เด็กหญิงนิสา คล้ายแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๒

เด็กหญิงวริศรา คำภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๓ เด็กหญิงพลอยลัดดา
เต่าลอย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๔

เด็กหญิงมลัยภรณ์ เปล่งปลัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๕

เด็กหญิงเมทินี ร่วมสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ แช่ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๗

เด็กหญิงภานุพันธ์ ของอ่อน
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ยันยงค์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๘๙

เด็กหญิงอริยา คงราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทาย วัดทุ่งประทาย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๐
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีลาคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๑

เด็กหญิงกัญชพร มูลคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ครองเชือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๓

เด็กชายธิติวุฒิ กายะชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๔

เด็กหญิงภัทธาริณี ปานประชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ตังมัน

้ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๖

เด็กหญิงอภิชญา สิงหนสาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๗

เด็กหญิงอารยา ศิลาคำ ๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน วัดร่องธรรมาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๘
เด็กหญิงจิระวรรณ นวนคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๓๙๙

เด็กหญิงอลิสา ทองภูมิพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ วันศรี ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๑
เด็กหญิงชนชนก จำนิล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๒
เด็กหญิงนภัสสร ทองมาก ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง วัดญาณสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๓
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำมา ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๔
นางสาวรัตติกาล พิมพ์กันต์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๕
นายนิธิรัตน์ ธนาวุฒิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๖
นางสาวรัตนา ถนอมพงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๗
นายศิลปชัย บุญปญญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๘
นางสาวโสริยา ใจภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๐๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ การะเกต

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๐
นางสาวดอกสร้อย สุทธปญญา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๑

เด็กชายนิติธรรม อาชาวิเศษ ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๒

นางสาวพรนภา กันยาสาย ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๓

นางสาวพรพรรณ พันงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๔

เด็กชายสิรดนัย เครือบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๕

นางสาวอภัสรา สาลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๖

เด็กชายอภิลักษ์ บุญชาติ ๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๗

เด็กชายอำพล ไชยสีหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายฟา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๑๙

เด็กหญิงจิตรลดา กันยาโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๐
เด็กชายฑีปกรณ์ โททอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๑

เด็กหญิงดาราวดี ศรศรี ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมจาด ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๓

เด็กชายธนภูมิ จ่าหล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๔
เด็กหญิงปรารถนา ทองปน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๕

เด็กหญิงพัชราภา บุตรศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๖

เด็กหญิงพิมลตรา คำรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๗

เด็กหญิงภัชรา จันทรพูล ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๘

เด็กหญิงรัตนา ยานีวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๒๙

เด็กหญิงวทานิยา พลพงษ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๐
เด็กหญิงวรัญญา นิลพงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๑

เด็กชายวัชรพล จันทร์สอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๒

เด็กชายวุฒิชัย นามลักษ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๓
เด็กหญิงศศิประภา ยมพวงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๔

เด็กชายสรศักดิ

์

โอชา ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๕

เด็กหญิงสุกัลยา ดีเสมอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทร์สุข
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๘

เด็กหญิงอริสรา วงศ์ทองดี ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๓๙

เด็กชายกฤษกร สาเสนา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๐
เด็กชายคฌานันท์ นาคแปน ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๒

เด็กหญิงชนิตา สีพันพูล ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายทศพล ศรีวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา แพงศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๕

เด็กชายธนากร วงษ์ศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๖

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๗

เด็กชายวิศวะ สุวรรณ์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา สุขใจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๔๙

เด็กชายอดุลวิทย์ จันทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๐
เด็กชายอิทธิพล ขันตรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๑

เด็กชายเอกพจน์ โจมสติ ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๒

เด็กหญิงแก้วตา จันดี
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๓

เด็กชายจตุพร ลาธุลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๔

เด็กชายชานน คำลุน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๕

เด็กชายณัฐนันท์ พลงาม ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๖

เด็กหญิงดวงหทัย นิสวงค์
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๗

เด็กหญิงดาราวดี คูณสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๘

เด็กหญิงดาราวลี คูณสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๕๙

เด็กชายธัชชัย ขันโท
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๐
เด็กหญิงนิศา ด่านด้าว

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๑

เด็กหญิงปณิรดา ปะตินังเต
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๒

เด็กหญิงปาลิตา ภูมี ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๓

เด็กหญิงแพรวา นาคำโฮม ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๔

เด็กหญิงภาวิดา บัวคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี นามลักษ์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๖

เด็กชายวรายุส ทะคำวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๗

เด็กหญิงวิรดา ศรีนวล ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล สมเพ็ชร ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๖๙

เด็กชายสรวิศ สีหาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๐
เด็กหญิงสิรภัทร ปดถา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๑

เด็กหญิงสุชานาถ เขตคีรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๒

เด็กหญิงสุตินันท์ นิรังกูล ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายสุพล คำมาโฮม
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ ทำบุญ
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๖

เด็กหญิงอธิชา พิมไชย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๗

เด็กหญิงอัจฉรา ครองยุทธ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธารวิทยา วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๘

เด็กชายพิพิธธน แก้วบุญมาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๗๙

เด็กชายเนรมิต ผิวไทย ๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

วัดภูเงิน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๐
เด็กหญิงกฤติยาณี จันทร์ดวงศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๑

เด็กหญิงพิสมัย พนม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๒ เด็กหญิงฟาประทาน
ไกรศรี ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๓

นางสาวสุนิษา แก้วกลม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๔

เด็กหญิงจันทรัช จันทะลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๕

เด็กชายธวัชชัย ภูชะหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๖

เด็กหญิงพุทธิดา ทะคำวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๗

เด็กหญิงสุธาสินี กลินมาลัย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขะยูง วัดขะยูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๘

เด็กหญิงณัฐพร ใจใส
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๘๙

เด็กชายธนากร หงษ์บุญเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ผาสุข ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๑

เด็กหญิงอาภัสรา สิมาวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๒
เด็กหญิงเกตน์นภา เนตร์สระน้อย ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๓

เด็กชายจารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๔
เด็กหญิงณัฐธิกาพร มัชฌิมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีอินทร์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๖

เด็กชายนวพล สามสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ภาราศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๘

เด็กหญิงวีร์สุดา จริยศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา เกษหงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๐
เด็กชายสุวิชากร วอทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๑
เด็กหญิงอทิตยา ธรรมเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๒
เด็กหญิงอนัญญา บุญเรืองศรี ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๓ เด็กหญิงอนัญลักษณ์
ทานะมัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๔
เด็กหญิงอภิชญา สมยืน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๕
เด็กหญิงกฤติยาณี สายสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๖
เด็กชายญาณวรุตม์ กองแก้ว ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๗
เด็กหญิงปุญญิสา ตุยชัยภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๘
เด็กหญิงผลทลักษ์ อินทร์ทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธรรมทาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๐
เด็กหญิงเมย์วดี จูมครอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๑

เด็กหญิงวชิราพร ศรกิจ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ จันทะศิลา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ วัดนำอ้อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๓

เด็กหญิงธารารัตน์ อินทรัตน์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายพูนศักดิ

์

เจริญทรัพย์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๕

เด็กหญิงวิชุดา บุญมาพันธ์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๖
เด็กชายสุทธิลักษณ์ ปริเรศพงศ์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๗

เด็กหญิงอนุสรา เข็มทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงสิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๑๙

เด็กชายจักษณา องอาจ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๐
เด็กชายณัฐพล สุขประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา จันทะเสน ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๒

เด็กชายธิติ โพธิทอง

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๓

เด็กชายพิชิตชัย พืนสวรรค์

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๔

เด็กชายสรยุทธ บัวเขียว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปทมะ ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๖

เด็กหญิงอรณิชา ฤทธิพงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วคง ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๘

เด็กหญิงอรัญยา พรมเสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๒๙

เด็กหญิงธิติมา พละศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๐
เด็กหญิงเนตรียา สุขอ้วน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดนากันตม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๒

เด็กชายธีรพงษ์ ธรรมรัตน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๓

เด็กชายธวัชชัย ผ่านพินิจ
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๔

เด็กหญิงธีรดา วันทนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๕
เด็กหญิงศิริประภา สีชมภู ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๖

เด็กหญิงสิริยา กุรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๗

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีพันธบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๘

เด็กหญิงทัศน์ดาว เนียนแนบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๓๙

เด็กหญิงวิรัญญา อริกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๐
เด็กหญิงกรุณาภรณ์ อาริกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๑
เด็กชายกฤษณ์ดนัย บุญรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๒
เด็กหญิงปยะประภาภรณ์

อินอะนันต์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๓

เด็กหญิงรัตติกาล ทองละมูล ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม วัดนารังกาวราราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๔

นางสาวกมลรัตน์ เวฬุวนารักษ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๕

นายธีรพงศ์ นิยม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๖

นางสาวสุภาพร บัวเสือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๗

นางสาวนิภาพร ทองเลิศ ๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๘

นางสาวปรารถนา สัตตัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๔๙

นางสาวรัชนก อุดมศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๐
นางสาววันวิสา วันสุดล ๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๑

นางสาวอารีรัตน์ ศรีจำปา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๒

นางสาวกชพรรณ ประองค์จาบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองเรียม ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๔

นางสาวนภัสรากร คำผาย
๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๕ นางสาวประกายวรรณ

ศรีลาชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๖

นายวีรโชติ โรจนแสงธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๗

เด็กหญิงจันจิรา ใจดี ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา อุดร ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๕๙

เด็กหญิงชาลิสา รัตนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๐
เด็กชายไตรภพ ฉิมพินิจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญจูง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๒

เด็กหญิงนุสบา สมใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๓
เด็กหญิงปรางค์ศิลา สิมศิลา ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงมุตทิตา เกษหอม
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๕

เด็กหญิงวนิดา แซ่ตัง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๖

เด็กหญิงวรรณภา บุญขาว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๗

เด็กชายสุทธิวุฒิ อุดร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๘

เด็กหญิงอ้อม สุพัง
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๖๙

เด็กหญิงไอรดา ทองนพคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ตาติจันทร์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา สมหวัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๒

เด็กหญิงชฎาพร โคตรอาสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๓

เด็กหญิงอรสา คำพินิจ
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง วัดกลาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญคง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) วัดนิคมสายเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๕
นางสาวกฤษดาพร รสหอม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๖

นางสาวเขมิกา เจริญศรีเมือง ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๗

นายเจตพล บุญนายก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๘
นางสาวนิตยานันท์ คำพินิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๗๙

นางสาวผ่องผกา บุตะเคียน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๐
นายภคพล เทาศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๑

นางสาววิภาวัลย์ ธรรมพร ๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๒

นางสาวศิริกร รสหอม ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๓

นางสาวศิริรัตน์ วันคำ
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๔

นางสาวศิริวรรณ แหวนวงษ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๕

นางสาวสุชาดา สามชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๖
นางสาวอณัญญรัตน์

วิเศษโกสิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๗

นายอลังการ เกษาหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๘

นางสาวอัญชลี เสนีโสด
๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๘๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ขาวสลับ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๐
เด็กหญิงจิรามล อรัญโชติ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๑

เด็กหญิงนุชจรี จันทร์ทิพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๒

เด็กชายภูสุวรรณ ธรรมพร ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๓

เด็กชายรัชกาล บุตะเคียน
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๔

เด็กหญิงวยุดา ฤทธาโย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา โอชารส
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ วัดปรือคัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๖

นางสาวสุนันทา บุญขาว ๐๙/๐๕/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านแขว

วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๗

เด็กหญิงปณิตา คำศรี ๓๐/๐๗/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านแขว

วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุวรรณิสา มุมทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านแขว

วัดบ้านแขว  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๕๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงหะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๐
เด็กหญิงชัยญาดา ชัยบัณฑิต

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๑
เด็กหญิงนฤมล ขุมมิน ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๒
เด็กหญิงนิตติยา ประเทือง ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๓
นางสาวกันยารัตน์ ย่อทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๔
นางสาวชนิดา ไชยสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๕
นางสาวชลิดา ไชยสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๖
นายธนโชติ สืบเพ็ง ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๗
นางสาวสุทธิกานต์ ต่วนกระโทก ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๘
นางสาวสุริยาพร สุพรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๐๙
นางสาวหนึงธิดา

่

ปญญางาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๐
นางสาวเหมวรรณ บุตรเครือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๑

นางสาวอริยา ทองพา ๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๒

นางสาวอุษา ตะเคียนจันทร์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๓

เด็กหญิงกุลภัทร์ สมพอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๔

เด็กชายไกรศร สืบเพ็ง ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงชาลินี ทิศลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๖

เด็กชายนพัสกรณ์ ชืนชม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงหะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๘

เด็กหญิงวรรนิดา ตาดม่วง ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๑๙
เด็กหญิงสุวรรณษา ศรีสูงเนิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ยอทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๑

เด็กหญิงกนิษฐา ปราศัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ มุ่งหมาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๓

เด็กหญิงพฤยาดา ปลงใจ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๔
เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีสุวรรณ์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๕

เด็กหญิงอาริษา เรืองรักษ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๖

เด็กหญิงอุทัย โพธิไธสง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ วัดโสภณวิหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ รัมนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๘

เด็กหญิงดาราวัลย์ แสนสุพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๒๙

เด็กชายดิเรก ศรีลาชัย ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๐
เด็กหญิงธนิชากรณ์ ภิปราย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๑

เด็กหญิงนภาพร พรมเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๒

เด็กหญิงนำฝน พันธ์เปน ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๓

เด็กหญิงปาจรีย์ ชูชัย
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๔

เด็กชายภูรินทร์ เรืองทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๕

เด็กหญิงยุวธิดา โอสถ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๖

เด็กหญิงลออรัตน์ สีเทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๗

เด็กหญิงวริศรา วันสถาน ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๘

เด็กชายวสุพล ปรางนวน
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๓๙

เด็กหญิงวิยะดา เจิมขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๐
เด็กหญิงสุทธิดา พรมงาม ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ พรมเวียง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ เตมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกันจาน วัดบ้านบิง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยชนะ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยอุดม ๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๕

เด็กชายธีรโชติ เอมโอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงพัชราภา อินตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๗
เด็กหญิงวรรณ์นิดา ไชอุดม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๘

เด็กหญิงศิริกร พันทอง ๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๔๙

เด็กหญิงสุภาพร ดีเลิส ๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองเรียม ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๑ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
วงเพ็ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สารศาสตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๓

เด็กหญิงจันทนา ศรีลาชัย ๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๔

เด็กหญิงประวีณา พัดพ่วง ๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๕
เด็กหญิงมะลิวรรณ ศรีลาชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๖

เด็กชายสุภัตร์ สุกวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๗

เด็กหญิงปยะธิดา สุทธ์สนธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๘

เด็กชายภูวฤทธิ

์

หมุนสิงห์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิหลำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)

วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๐
เด็กหญิงกาญจนี วงษ์เพ็ง ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๑
เด็กหญิงกิตติยาพร หล้าสมบัติ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๒

เด็กชายชาญยุทธ ดอนสมพงษ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๓

เด็กหญิงธิติมา ใยอิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๔
เด็กหญิงแพรพลอย พลางวัน ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๕

เด็กหญิงสุทาริณี วิเศษรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๖ เด็กหญิงกริชฎากานต์
ยงกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๗

เด็กชายอภิชาติ สุกวัน ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๘

เด็กหญิงณัฐชาดา น้อยพรหม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๖๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ มะปรางค์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๐
เด็กหญิงปวีณา พรมพุ้ย ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พักพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา คลารัมย์
๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๓

เด็กหญิงลาวัลย์ พิจารณ์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี ๒

่

วัดสนามสามัคคี  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๔

เด็กหญิงวรกานต์ คำวิเศษ ๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๕

เด็กชายสรัลพัชร กุมรีจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน วัดโสน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมบรรเทิง ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๗
เด็กหญิงนิราวรรณ เทศขันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๘

เด็กหญิงภัคจิรา หงษ์สิงห์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญขาว
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๐
เด็กหญิงสตรีพร พลภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เอกสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๒

เด็กชายคมลิขิต จินดาวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๓

เด็กชายชนะชัย ม่วงมนตรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๔

เด็กชายชนะภัย อัยพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๕

เด็กหญิงช่อผกา น้อยสงวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๖

เด็กชายณัฐภัทร บุญล้อม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๗

เด็กชายปรัชญา สุวรรที ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๘

เด็กชายพัชรพล โนนน้อย ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๘๙

เด็กหญิงรุจิรา เยรัมย์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๐
เด็กชายสุขสรรค์ คำขาว ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๑

เด็กชายแทนไทย พันธุชาติ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๒

เด็กชายธนภร บาลชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๓
เด็กหญิงพลอยสวย กระแสเทพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๔

เด็กหญิงสุนิศา พันธ์คำภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เตียเปล ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาวอย วัดอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๖

เด็กหญิงวิรัตน์ ทองเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๘

เด็กหญิงวนันฐิณีย์ พุ่มพวง ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๖๙๙

เด็กหญิงอติกานต์ สังขาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก วัดตะเคียน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๐
เด็กหญิงชุติภัค วงศ์ประยูร ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๑
เด็กหญิงธัญญาพร บุญตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระพงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๓
เด็กหญิงปณิดา สุพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๔
เด็กหญิงปาณิสรา นาเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๕
เด็กหญิงพศิกา สุภารัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๖
เด็กชายวรวุฒิ สาระพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรีดาชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ แซ่เฮ้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๐๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

อุตตะมะวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๐
เด็กชายอภิชาติ ห่อทอง ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๑

เด็กหญิงจิราพัชร นนเทศา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ พันธ์แก่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๓

เด็กชายไกรวุฒิ สาระพงษ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรณทะวงษ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันลม วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๕

นายกิตติวัฒน์ ระวัน
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๖

นางสาวสุดารัตน์ สุดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๗

นางสาวสุรีย์รัตน์ สาระพงษ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๘

เด็กหญิงชนันญา สาระพงษ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๑๙

เด็กหญิงมลุลี ไพรวงษ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลมศักดิวิทยาคม

์

วัดจันลม  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๐
นายคนาธิป คำรังษี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๑

เด็กหญิงนันทพร ปุยวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๒

นายศิรศักดิ

์

บุญทัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๔

เด็กชายเนรมิต พร้อมสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๕

เด็กหญิงพัชราพร โมทะนา ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๖

เด็กหญิงสมฤดี แสนสนิท
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ใจดี
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๘
เด็กหญิงกมลวรรณ หอมจันทร์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๒๙

เด็กชายฉัตรชวาล กาละพัฒน์
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๐
เด็กชายชาญวิทย์ กุลวงษ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก สุริยา ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๒

เด็กหญิงวรนุช มนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๓
เด็กหญิงวิลัยวรรณ ต่อคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจะกงวิทยา วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๔

เด็กชายสิรวิชญ์ จินาวัลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาสุด วัดตาสุด  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๕

เด็กชายเจษฎา สีหาสาร
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๖

เด็กชายเดชมงคล กันตรง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๗

เด็กหญิงเกษสิริน มูลน้อย ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวัสดีวิทยา วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลำดี ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๓๙

นายธนวัฒน์ อนุศิริ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๐
เด็กหญิงนรินรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๑

เด็กชายประวิทย์ วิถี
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๒

เด็กชายพงธพร ศิริโยธิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๔

เด็กชายสิริชัย วงพินิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๕

เด็กชายสุรชาติ แก้วแจ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๖

นายเสกสรร กันยา ๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๗

เด็กหญิงกมลนา วริสาร
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๘

เด็กชายธนาชัย จาริย์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๔๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ศรีบุญเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๑
เด็กหญิงเนตรนภา พรรณราช ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๒

เด็กชายพรนพัฒน์ วงษา
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๓

เด็กหญิงวรันธร นามโส
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๔

เด็กหญิงวิภา ไชยทิพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๕

เด็กชายวีรลักษณ์ สุขบัวบาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ธรรมวัติ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๗

เด็กชายสมชาย ช่างหล่อ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๘

เด็กชายสิทธิกร วิเชียร ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๕๙

เด็กชายเอกชัย ชัยแสนฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๐
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๑

เด็กชายธนากร ศรีราชา ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๒

เด็กชายธีรวุฒิ บุญส่ง ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๓

เด็กชายพีระพงษ์ มหาวงค์
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๔
เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์พินิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๕

เด็กชายสิริกร ยอดยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๖

เด็กชายสุรชัย นัยเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๗

เด็กชายโสภณ เกตุเทียน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๘

เด็กหญิงอุไรพร ฉัตรดอน ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาใต้ วัดกฤษณา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๖๙

นางสาวนำฝน วิเวกแว่ว ๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๐
นางสาวปวันรัตน์ สมรัตน์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๑

เด็กหญิงปริมกมล ศรีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๒

เด็กหญิงอภัสรา เอียมแจ้งพันธ์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๓

เด็กหญิงนันฐิกา อินทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๔
เด็กหญิงพิมพ์อักษร ทองละมุล ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๕

เด็กหญิงภัทรมน คำพินิจ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๖

เด็กหญิงมยุรี พุกยี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๗

เด็กหญิงสุตาภัทร เพ็ชรรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ สมรัตน์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๗๙

เด็กชายเรวัฒน์ เพชรัตน์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ คำลอย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๑

เด็กหญิงวันนิษา สายจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงวาสนา ศิริเทศ ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๓

เด็กชายวุฒิชัย แถบหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๔

เด็กชายสัณหณัฐ ชะโน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม วัดกันทรอมใต้  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๕

เด็กหญิงศิลามณี นวนแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๖

เด็กชายสิโรดม ว่องไว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๗

เด็กชายภานุวัตร ลุนพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำแน่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๘๙

เด็กชายมงคลชัย พันมะลี ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาเอก วัดตาเอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๐
นายจตุรงศ์ วงษ์ทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๑

นายวิทยา โพธิกระสังข์

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนร่มโพธิวิทยา

์

วัดบ้านดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๒

นางสาวชรินรัตน์ เข็มทอง ๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๓

นางสาวพรเพ็ญ ปริญาณ ๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๔

นางสาวช่อฟา จันทร์แดง ๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๕

นางสาวฐิติพร ปรางศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๖

นางสาวนวลกัลยา ดวงตา
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๗

เด็กหญิงกัญญา ปรังศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขใสย์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๗๙๙

เด็กชายจักรภัทร อ่อนบุญมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๐
เด็กหญิงญาดา มะลิสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๑
เด็กหญิงสุธาสินี นุชนุ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๒
เด็กชายอาทิตย์ ชันชาติ

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๓
เด็กหญิงอารยา สีดำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๔
เด็กชายชยพัทธ์ ไชยวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ประทุมวงศ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๖
เด็กหญิงโชติกา เจิงรัมย์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๗
เด็กหญิงญาตาวี ไชยพิมูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๘
เด็กหญิงณัฏฐธิชา กันนุลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๐๙
เด็กหญิงวนิดา พงษ์วัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๐
เด็กหญิงศยามล พันธ์ชนะ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๑

เด็กหญิงศศินี จำปาแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล มาตรสงคราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร โสตรทิพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๔

เด็กหญิงอาภานุช ทาปลัด ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วัดอรุณสว่าง  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๕

นางสาวกัลยา พิลาดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๖

นายณัฐวุฒิ พงษ์พันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๗
นางสาวนันทิกานต์ นันทสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๘

นางสาววิจิตรา ไชยโชติ
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๑๙

นางสาววิภาดา ไชยสุวรรณ ๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๐
นางสาวอาทิตยา จารัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๑

นางสาวชนม์นิภา มาศศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๒
นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๓

นายสุภาณฤทธิ

์

ไชยวงค์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๔

เด็กหญิงอรยา บุญเฟรือง ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๕

เด็กชายจรณินทร์ จันคณา ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๖

เด็กชายจีระภัทร สมเสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดกล้า
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๘

เด็กชายชัชวาลย์ พานจันทร์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๒๙

เด็กหญิงชิดชนก บุญโกฎิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
สุขเกษม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๑
เด็กหญิงประภัสสร วาสะรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๒

เด็กหญิงปทมาพร บุญเฟรือง ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๓
เด็กหญิงเปรมกมล มุ่งมงคล ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๔

เด็กหญิงวนิดา พิมพ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ถาระโท ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สวัสดี
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๗

เด็กหญิงเกศสุดา พานจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ จันลอง ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๓๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รุ่งคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลพัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๑

เด็กหญิงพิชชาภา ขาวผ่อง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๒
เด็กหญิงโสภิตนภา ทองแลบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๓

เด็กหญิงชนิสรา กุมชาติ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา วัดหลักหิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๔

นายจรัส บุญเฟรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๕

นางสาวจุรีย์มาศ เทียมจิตร ๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๖

นางสาวอรสา นพพันธ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๗

นางสาวปาลิตา สมปอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๘

นางสาวรุ่งฤดี หอมล้น ๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๔๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ สินศิริ ๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๐
เด็กชายปาราเมศ พานจันทร์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๑

นายสมบัติ โคตรชารี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิน้อย

์

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๒

นางสาวธัญวัลย์ ศรีนวน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๓

เด็กหญิงกฤษติยา พงษ์วัน
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๔

เด็กหญิงกัญญานี คำโท
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เดชระพีพงษ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๖
เด็กชายญาณวัฒน์ แก้วกันหา ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพธิวงศ์วิทยา

์

วัดกระมัล  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๗

เด็กหญิงจิรัฐิพร สายชุ่มดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๘

เด็กหญิงวนัชพร จันทสนธ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๕๙

เด็กหญิงกีรติกา ทองละมุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๐
เด็กหญิงจินตหรา รวงทอง ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๑

เด็กหญิงนันทิชา แสนสมบัติ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สาลีกุล ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา จิตรโสม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๔

เด็กหญิงอจิรวดี อินวันนา
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๕

เด็กหญิงอรพิมล งอนสวรรค์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๖

เด็กหญิงศนิวาร จันทะสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๗

เด็กหญิงสาลินี ธรรมใจ ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์

์

วัดโพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๘

เด็กหญิงกวินนาฎ เนียมจันทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๖๙
เด็กชายชัยธงพัฒน์ บุญชัย ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๐
เด็กชายถิรวัฒน์ บุญตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๑

เด็กหญิงนิตยา พรมนำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๒

เด็กหญิงภัทรวดี วิยะ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๓

เด็กหญิงภัทรวีร์ กันยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๕

เด็กหญิงจามจุรี จันทิมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๖

เด็กชายธเนศ นำนวล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมนำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๘
เด็กหญิงประภาพร สังกา ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๗๙

เด็กหญิงปลายฝน นวลแย้ม ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๐
เด็กหญิงปลายฟา นวลแย้ม ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๒

เด็กชายมงคลชัย สติปญ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๓

เด็กชายวรุตม์ นิลพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เนียนแนบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๕

เด็กชายวิทูร ตรีรัตน์วัฒนา ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๖

เด็กหญิงวิภาดา นำนวล ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๗

เด็กหญิงอทิตยา ดงอุทิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๘

เด็กชายนนทกร พานจันทร์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๘๙

เด็กหญิงปณัฏฎา ไชยทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๐
เด็กชายมนตรี วงศ์บุญ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๑

เด็กหญิงธิญาดา เรืองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๒

เด็กหญิงพรธิตา ฤทธิชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๓

เด็กหญิงรุ้งทิวา บุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี วรรณทอง ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๕

เด็กหญิงแจ่มนภา วรรณทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๖

เด็กหญิงปาริชาติ ชุนบุญมา ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) วัดบ้านสิ  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๗

นางสาวนิตยาพร ระยับศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๘

นางสาวพิไลวรรณ ระยับศรี
๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๘๙๙

นางสาววนิดา อาจเอือม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๐
นางสาวสันต์ฤทัย ทองดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๑
นางสาวสุรนุช สำนักนิตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๒
นางสาวกอบดาว วิเศษพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๓
นางสาวกอบเดือน วิเศษพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๔
นางสาวกัลยาณิน สุขศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๕ นางสาวกุหลาบทิพย์
สถาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๖
นางสาวเกษราพร เหลาทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๗
นายเกียรติคุณ บุษราคัมภ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๘
นางสาวขวัญชนก นรดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๐๙
นางสาวเขมจิรา จันทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๐
นายคเณศ เข็มทอง ๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๑

นางสาวจงสุข วังกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๒

นายจักรดุลย์ คำลี ๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๓

นางสาวจินตนา อัครชาติ ๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๔

นายจีรุฒม์ แขกทอง ๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๕

นางสาวจุฑารัตน์ ทองเฟอง ๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๖

นางสาวชลดา เหมือนตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๗

นางสาวชลธิชา เข็มทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๘

นายชาญวิทย์ ทองเอียม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๑๙

นางสาวญาณี คำเสียง
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๐
นางสาวญาดา บุตรงาม ๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๑

นางสาวฐิติมา แหวนเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๒

นายณฐกฤษณ์ ศรีสงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๓

นายณรงค์ศักดิ

์

ทองกำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๔

นายณรงค์ศักดิ

์

บึงไกร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๕

นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๖

นางสาวณัฐริกา สลายทอง ๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๗

นางสาวณัฐวดี ระยับศรี
๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๘

นางสาวณันฑิภา ตุ่มใสย์
๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๒๙

นางสาวดวงกมล พันธ์พิบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๐
นายทรงพล ขันทอง ๐๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๑

นายทศพล สีสัน ๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๒

นางสาวเทียมแข ประมวล
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๓

นางสาวธนพร ชาติสีหราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๔

นางสาวธัญชนก วงศ์ละคร ๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๕
นางสาวนัตติกานต์ ประพาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๖

นางสาวนันทิดา อุติลา ๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๗

นายนุชากรณ์ ดอนเหลือม ๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๘

นายบริณต พงษ์สุระ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๓๙

นายบัญชา บุตรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๐
นายบุลากร พงษ์สุระ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๑
นางสาวเบญจรัตน์ เข็มทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๒

นางสาวปรียาพร พงษ์ธนู ๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๓
นางสาวปรียาภรณ์ สุภนาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๔
นางสาวปวีณย์ธิดา ผาธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๕

นางสาวปวีณา ก้านเหลือง ๓๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๖

นางสาวเปรมฤทัย ดีเลิศ ๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๗

นายพงษ์เพชร นิระไทย ๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๘

นางสาวพัชญา นรดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๔๙

นางสาวพุทษณี คำแท่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๐
นางสาวเพ็ญพิชา ประโภชนัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๑

นางสาวรุ่งนภาวัน โสคำแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๒

นางสาวรุ่งนภา วิชัยวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๓

นางสาววรกานต์ สีสัน ๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๔

นายวรชัย แก้วละมุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๕

นางสาววรรณา อัครชาติ ๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๖

นางสาววรัญญา จันสมุทร ๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๗

นางสาวศศิกานต์ จันสมุทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๘

นางสาวศศิธร ชายทอง
๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๕๙

นางสาวศศิวิมล กองวารี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๐
นางสาวศิริรัตน์ ทองลาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีระษา ๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๒

นางสาวสาวิตรี อ่อนขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๓

นางสาวสิรินาฎ แหวนเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๔

นางสาวสุปรียา แสงอุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๕

นางสาวสุภาพร ใจเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๖

นางสาวสุรัญชนา สมบัติวงค์
๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๗

นางสาวสุริยาพร มะโนรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๘

นางสาวสุรีรัตน์ พงษ์ธนู ๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๖๙

นางสาวอัญธิกา ชินละมาตร์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๐
นางสาวอาทิตยา ตุ่มใสย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๑

นางสาวอารีรัตน์ ประมวล
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๒
นางสาวกมรวรรณ เทียนขาว ๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๓

นางสาวกรรณิการ์ สายสินธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๔

นายกฤตนัย เพ็งพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๕

นางสาวกฤติยา กระวันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๖

นางสาวกัลยา จันดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๗

นางสาวเกษศิริ ศรัทธาธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๘

นายคฑาวุทธ เลิศงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๗๙

นางสาวจันทรัสม์ ดวงอาจ
๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๐
นายจารุพัฒน์ สุบัณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๑

นางสาวจิราภรณ์ เอียมประโคน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๒

นางสาวเจนจิรา พิมพะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๓

นางสาวชรินทร์ดา ม่วงอ่อน ๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๔

นายชลชาติ ไพลธุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๕

นางสาวชลดา เชือบัณฑิต

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๖

นางสาวชลธิชา แก้วยอดลา ๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๗

นางสาวชุลีพร หงส์ศิริ ๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๘

นางสาวฐานิกา อสิพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๘๙

นางสาวณัฐนรี ประมวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๐
นางสาวทิพย์รัตน์ ใจมนต์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๑

นางสาวทิพย์สุดา เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๒

นายธนินท์ธร บุญช่วย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๓ นางสาวธัญญาลักษณ์
อัครชาติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๔

นายปติภัทร ทองสังข์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๕

นางสาวประกาย อัครชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๖

นางสาวปรัชญา กันตะภาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๗

นางสาวปณฑิตา แก้วละมุล ๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๘

นางสาวพนัสดา พงษ์ธนู
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๐๙๙๙

นางสาวพนิตดา สมนึก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๐
นางสาวพนิตา ศรีเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๑
นางสาวพรชิตา ดวงมาลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๒
นางสาวพัชรนันท์ ระยับศรี ๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๓
นางสาวพัชรภรณ์ เสร็จสิน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๔
นางสาวพิจักษณา ทองแสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๕
นางสาวพิชญธิดา สาธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๖
นางสาวพิมพิกา สีสัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๗
นายพิสิษฐ์ มัชฌิมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๘
นายพีรวัฒน์ สิงขรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๐๙
นายภัทรเนตร ทองมา ๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๐
นายภาณพงษ์ คำนวน ๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๑

นายภาณุพงศ์ ทรงเดช ๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๒

นายภานุเดช อายุวงษ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๓

นายภูมิรพี วิเศษชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๔

นายยุคลเดช ทิพย์แสง
๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๕

นางสาวยุพา พากเพียร ๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๖

นางสาวรัตนา ประมวล ๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๗

นางสาวรัตนาพร ระยับศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๘

นายวันชัย ละนิโส
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๑๙

นางสาววาลิสา บัวบาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๐
นางสาววาสนา ใสแสง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๑

นางสาวศกุนตลา มะณีลำ ๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๒

นางสาวศิรินภา ชัยวิเศษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๓

นางสาวศิริลักษณ์ คำมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๔

นายศิวกร ม่วงอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๕

นางสาวศุภรัตน์ ระยับศรี ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๖

นางสาวสกาวฟา บุญสมยา ๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๗

นางสาวสไบทิพย์ ไชยชาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๘

นายสมเจตน์ ศรีเลิศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๒๙

นายสาวพัฒตร์ ชูแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๐
นางสาวสุกัญญา กันยาวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๑

นางสาวสุวิชชา แสงมาศ ๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๒
เด็กหญิงกัญฑมาศ สองสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๓

เด็กหญิงดวงกมล แสงสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๔
นางสาวดาราวรรณ แหวนวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๕

นางสาวตรีเนตร นอสูงเนิน ๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๖

นางสาวทัศนีย์ สีสัน ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๗

นางสาวธันยพร ระยับศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๘

นางสาวนภัสกร ศิริสำราญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๓๙

นายนภัสถ์ ระยับศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๐
นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรงา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๑ นางสาวเบญจลักษณ์
สุระโคตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๒ นางสาวประกายทอง
พรหมลิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๓
นางสาวปรีญารัตน์ จันดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๔
นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์รักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๕

นายปณณวิชญ์ แตงกระโทก ๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๖

นายปยะพันธ์ เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีบริบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๘

นางสาวพรพิมล บูระพา ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๔๙
นางสาวพรรณทิภา โฮ้หนู ๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๐
นางสาวพัชฎาพร พวงยอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๑

นางสาวพัชรพร สมร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๒

นายพิพัฒน์ ดวงอินทร์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ รัตนแก้ว ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๔

นายภราดร ศรีโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๕
นางสาวภัทรวรรณ ศรีจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๖

นายภูมิระพี บุญสอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๗

นางสาวมทุรา จันสมุด ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๘

นางสาวรัตติกาล เพ็งแจ่ม
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๕๙

นางสาวรัตติยา นิภาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๐
นางสาวรัตนา ดวงตา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญช่วย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๒
เด็กหญิงวราลักษณ์ แหวนวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๓

นางสาววริศรา ยอดใจดี ๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๔

นางสาวศศิกาญ พรมดี
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๕

นางสาวศิริพรรณ คำเสียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๖

นายศุภกร สีสัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๗

นายสมศักดิ

์

ปรังแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๘

นางสาวสิรินภา พินิจผล
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๖๙

นางสาวสุธีธิดา นรดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๐
นายอนุสิทธิ

์

ศรีบริบูรณ์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๑

นายอภิสิทธิ

์

ม่วงอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๒

นางสาวอมรรัตน์ กล่อมทรัพย์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๓

นางสาวอรษา อสิพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๔

เด็กหญิงกมลชนก ด้วงเล็ก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองดีธนชาต ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองมา ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๗

เด็กหญิงฐิติชญา ท่อนแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แหวนเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๗๙

เด็กชายนันทพัทธ์ เจนพิทักษ์คุณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๐
เด็กหญิงนันธิดา เตชะ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๑

เด็กหญิงพัชริตา ไตรพรม ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๒

เด็กหญิงพัฒนาวดี คำมา ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๓

เด็กชายพุทธชาติ ไขกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๔

เด็กหญิงลักขณา จันทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทะวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๖

เด็กหญิงวรีพร อินทร์วิเชียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประกอบ ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๘

เด็กหญิงสิตานันท์ สร้อยจิตร ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๘๙

เด็กหญิงสุดาภรณ์ แสงมาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๐
เด็กชายอธิคม ดวงโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๑

เด็กชายอภิธนวัชร เหมือนศรีชัย ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญรอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา ทองพา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๔

เด็กหญิงอินทิรา สระปญญา ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๕
เด็กหญิงกัลยวรรธน์

นาโสก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๖

เด็กหญิงกานติมา จันสมุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๗

เด็กหญิงกุนนิภา ประทุมวัน
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ม่วงอ่อน ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๐๙๙

เด็กหญิงชวิศา กิงรัตน์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๐
เด็กหญิงฤดีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๑

เด็กหญิงวรรณพร อสิพงษ์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๒

เด็กหญิงวิรงรอง คำเสียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๓

เด็กหญิงศลิษา คำเสียง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุปมัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๕

เด็กหญิงศุจินันท์ เหอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ พาสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ นรดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่านพินิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๐๙ เด็กหญิงจันทรารัตน์
จวงสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๐

เด็กชายจิรายุ ใจกล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๑

เด็กชายชัยพจน์ แหวนเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๒ เด็กชายณรงค์กฤษณ์
ทองประดับ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๓

เด็กหญิงธัญมน ก้อนฝาย ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๔
เด็กหญิงนันทกานต์ บุญช่วย ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๕

เด็กหญิงนุชนาฐ ตุ่มใสย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๖

เด็กหญิงบุญสิตา แสงสอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๗
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทองดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๘

เด็กหญิงปรัชญา คำเสียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๑๙

เด็กชายพิชชากร อ่อนทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ อสิพงษ์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา มณีบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรางค์กู่ วัดระกา  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๒ เด็กหญิงศิรินทร์ประภา

พรหมลิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๓

เด็กหญิงชลธิชา พรหมลิ ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๔

เด็กหญิงชาลินี ทองอ้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ

์

วัดเกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๕
นางสาวตรีทิพย์นภา

มุ่งหมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๖

นางสาวธารารัตน์ ดวงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๗

นางสาวมุทิตา ปาโกวงค์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๘

นางสาวสุรีรัตน์ เหล่าเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๒๙

นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์จันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๐

นางสาวอรอุมา แสงอุ่น ๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๑

นางสาวอินทิราลัย จันทอง
๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๒

นางสาวจิราพร แหวนเงิน ๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๓

นางสาวศิริรัตน์ แหวนเงิน ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๔

นายพงศกร สิงขรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๕

นางสาวศิรินทรา ทวีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๖

นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าเลิศ
๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๗

นายประทักษ์ บัวไถล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๘

นายศุภกร คุ้มเมือง ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๓๙

นางสาวอารีรัตน์ คำลือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๐ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
ไชยภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๑
เด็กหญิงประภาภัทร

จันทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๒

เด็กชายวายุ โพธิขาว

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๓

เด็กหญิงจีรพร คำเสียง ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

เหล่าเลิศ
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๕

เด็กหญิงธัญสุดา แก้วละมุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๖

เด็กหญิงจินตนา แหวนวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สมนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๘

เด็กหญิงนิราภา ศรีเลิศ ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๔๙

เด็กหญิงวริศรา พิมพะ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๐

เด็กชายสหรัฐ พรมลิ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อร่ามเรือง ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วัดบ้านพอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๒

เด็กชายชัยชนะ ไชยภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๓

เด็กหญิงธัญดา แสนมนตรี ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๔

เด็กชายพุฒิเมธ สง่างาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๕

เด็กชายภัทรพล ปุญญา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๖

เด็กชายมงคลชัย คำมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๗

เด็กหญิงอนุธิดา พันจันดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๘

เด็กหญิงอภิญญา จิตโชติ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๕๙

เด็กชายอัษฎาวุธ นาคนวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๐

เด็กชายเจษฎา ช่องงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๑

เด็กหญิงฐิตาพร สุภาทิพย์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๒

เด็กหญิงณัฐริกา บุญท่วม
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๓

เด็กหญิงนิตยา ทองภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๔

เด็กหญิงปณิดา ยอดโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๕

เด็กหญิงพิมพกา แสงมาศ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุชาดา พันเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๗

เด็กหญิงชนลดา นาคสี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๘

นางสาวนลินนิภา วิเศษชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๖๙

นางสาววิภาพร แสงอุ่น ๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๐

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มสุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๑

นางสาวอรอนงค์ วงษ์ภูธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๒

นายจิรานุวัฒน์ แปลนกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ วัดนาครินทร์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๓

นางสาวสิริพรรณ ปุญญา
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๔

นางสาวอาภาพร ทำทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชอบนา ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๖

เด็กหญิงจีรภิญญา งามนัก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธมาศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๘

เด็กหญิงนาตยา สุขคุ้ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายพิทยาคม วัดปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๗๙

เด็กชายจิรายุทธ ศรีษะย์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ โสมาบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๑

เด็กหญิงชุตินันท์ ภูมิลีกอบกุล ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๒

เด็กหญิงฐิติกมล แหวนวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐกร ทองดี
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๕

เด็กชายนนทศักดิ

์

ทองดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๖

เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วเพ็ชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๗

เด็กชายพีรัชสร ทองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์ดากุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๘๙

เด็กชายยุทธนา ทองดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๐

เด็กหญิงรุ้งพราย ทองดี ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองดี ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๒

เด็กหญิงวรรณภา สีสัน ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๓

เด็กชายศราวุธ สีสัน ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา สีแสวง ๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๕

เด็กชายอมรชัย บุญประกอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๖

เด็กชายอมรศักดิ

์

บุญประกอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๗

เด็กชายอรุพงค์ อุตรา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๘

เด็กหญิงอัยลดา คะเรรัมย์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๑๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ สมพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๐
เด็กหญิงกาญจิรา ระหาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์

อักษร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๒

เด็กหญิงจิราพร แสงมาศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๓

เด็กหญิงจีรนันท์ อาษาจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๔

เด็กหญิงฐานิดา อสิพงษ์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๕

เด็กหญิงดวงหทัย ชิณบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๖

นางสาวนิตยา แหวนวงษ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แย้มจันทึก ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๘

เด็กชายสุภัทรชัย คำเสียง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๐๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
โพศรี ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๐

เด็กหญิงอธีณา ศรียันต์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโนนดู่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๑

เด็กหญิงกานต์มณี ทองกำ ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๒

นางสาวณัฐริกา ทองกำ ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๓

นายณัฐวัฒน์ อินทร์ตา ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๔

นางสาวนัฐนันท์ แสงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๕

นางสาวไพรินทร์ ชัยรัมย์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๖

นายอนุวัฒน์ ทองกำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๗

เด็กหญิงอริสา เตชะ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๘

เด็กชายธนกร อินทร์ตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๑๙

นางสาวนางพญา อินทร์ตา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๐

เด็กหญิงปรียากร พรมลิ
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๑

เด็กชายยศกร ฝนสีดา
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ชมพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๓

เด็กชายสหรัฐ โสดา ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุชาดา อินตา ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๕

เด็กหญิงอาทิติยา ขยัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๖

เด็กหญิงจันทิมา นามเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๗

เด็กชายจิตติภูมิ สอนสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๘

เด็กชายจิตติมา สีดาสุข ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงชลดา อินทร์ตา
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เหมือนชอบ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์ตา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๒

เด็กชายชินภัทร คำเสียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๓

เด็กชายทินกร ทองกำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๔

เด็กหญิงปนิดดา อินทร์ตา
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๕

เด็กหญิงปวีณา ทองกำ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๖

เด็กหญิงปตวรรณ นิมนาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๗

เด็กหญิงมนต์ทา คำทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๘

เด็กหญิงวริศรา อินทร์ตา ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๓๙

เด็กหญิงสิริยากร แก้วละมุน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๐

เด็กชายก้องศักดิ

์

ทองอ้ม ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๑

เด็กชายธนชัย ชัญชะนันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๒

เด็กชายธวัชชัย สีสัน
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๓

เด็กหญิงพรนิภา คำเสียง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๔

เด็กชายพรรษวุฒิ ฉลาดจัด ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๕

เด็กหญิงเพชรลดา นาคนวล ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๖

เด็กชายวีรากร นรดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๗

เด็กหญิงศิลัมพา เหมือนชอบ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๘

เด็กชายสหรัฐ ไตรมีแสง ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๔๙

เด็กชายสิรดนัย สินสุพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๐

เด็กหญิงสุชานัน คำเพ็ง ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองคูวิทยา วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๑
นางสาวเกษราภรณ์ ไชยศรีษะ ๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๒

นางสาวขวัญชนก ปนหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๓

นางสาวจุฑามาศ ผ่านพินิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๔

นายณัฐพล ใจมนต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๕

นายณัฐวุฒิ ใจมนต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๖

นางสาวธัญภสร สดีวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๗

นางสาวธาริกา ทิพย์อักษร ๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๘ นางสาวนริศรากานต์
ใยนนท์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๕๙

นางสาวกัลยา มุกแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๐

นางสาวจิราพัชร เตารัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๑

เด็กหญิงชุติมา สัจจะธง ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๒

นางสาวธนาภา สายพิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๓

นางสาวพิรุณพร คำเขือง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๔

นางสาวเมธาวลัย สายกระสุน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์
คำทอง ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีเลิศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๗

เด็กชายโชคทวี แสนแก้ว ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๘

เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรดาวงค์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๖๙

เด็กหญิงมาริษา แก้วสาธร ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๐

เด็กชายศรัณยู จันทร์สมุทร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๑
เด็กหญิงอัมราภรณ์ โคนาบาล ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ บุตรดาวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๓

เด็กหญิงกันติชา พลท้าว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๔

เด็กชายชาลี สารมิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๕

เด็กชายปยะพงษ์ อุดหนุน ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๖

เด็กหญิงมายยาวี สายกระสุน ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๗

เด็กหญิงมีนา จุมพิต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๘

เด็กชายวรรณลภย์ จันทร์สมุทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา ชาติประทุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันทร์ทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุวะนีย์ รัตนวัน ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา นาโส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๓

เด็กชายพรชัย ศรีเลิศ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๔

เด็กหญิงพัชราภา บัวไสย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๕

เด็กหญิงพิยดา จันทร์สมุทร์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ โคษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๗

เด็กหญิงศศิธร สารีธา ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๘

เด็กชายสุพี ขวัญเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๘๙

เด็กชายสุริยฉัตร บุตรดาวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม วัดระหาร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๐

นายมารุจณ์ บุดชาติ ๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๑

นางสาวโสภิตา จันทร์ทิพย์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีกะชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๓

เด็กหญิงกฤษณา ธรรมสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๔

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา วัดไพรบึง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๕

นางสาวแพรใหม ไพรบึง ๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๖

นางสาวเกวลี จิตรัก
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๗

นางสาวนภาลัย สุวรรณขัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๘

นางสาวนิลาวัลย์ บุญโย ๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๒๙๙

นางสาววาสินี สุนันท์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๐
นายพรพิพัฒน์ ไพรบึง ๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๑
นางสาวจุฑาลักษณ์ สิทธิศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๒

นางสาวอาภาศรี ปรางมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๓

นางสาวนิตติยา สุภารัตน์
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๔

นางสาวพิมลรัตน์ มีสติ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๕

นายอนันต์ งอนสวรรค์
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๖

นายศุภฤกษ์ ศรีสงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๗

นางสาวพิยดา พิมูลชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๘

นางสาวพัทธมน เลิศล้น
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๐๙

นางสาวเกศสุดา สุนันท์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๐

นางสาวอรุณศรี ปรางมาศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๑
เด็กชายพงษ์ปกรณ์ สายสังข์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๒

เด็กหญิงกรวรรณ บุญร่วม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๓

เด็กหญิงเกศสุดา พิมมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อินพานิช ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๕

เด็กหญิงพรชิตา เหล่าชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๖

นางสาวพิชญาภา คูณชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๗

นางสาวรัชนิดา ชมเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๘

เด็กหญิงวัชลีย์ เสนคราม ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๑๙

เด็กหญิงศรีแพร ยอดจักร์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๐

นางสาวโศจิรัตน์ เสาวัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๑

นางสาวอารีรัตน์ ตอนสี ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๒

เด็กหญิงชุติวรรณ อารมณ์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๓

นางสาวดวงฤดี พรมชาติ ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๔

เด็กหญิงพิกุลทอง ใจเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๕

เด็กหญิงวนิดา บุญร่วม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญร่วม ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม วัดสำโรงพลัน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๗

นางสาวธนัชพร สมอไพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๘

นางสาวสุรัญญา ภาโส
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๒๙
นางสาวหงษ์สวรรค์ ขุมเงิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๐

นายศรีนรินทร์ อุดมเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๑

นางสาวขนิษฐา ดวงอาจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๒

นายไตรภพ โพธิกระสังข์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๓

นายอภิวัฒน์ สำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๕

เด็กชายธนากร คำแก่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุภาพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๗

เด็กชายชนภัทร ยอมศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๘

เด็กชายธีรภัทร กระจงกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๓๙

เด็กชายประมวล มะปราง ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๐

เด็กหญิงประวีณา เพชรรัตน์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๑

เด็กหญิงพรณัฐชา เพชรรัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๒

เด็กหญิงรุ่งฟา สมคณะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุนัดดา แมนสืบชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๔

เด็กชายสุพัน ชัยนอก ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๕

เด็กชายสุรชัย สิทธิศร ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๖

เด็กหญิงสุวนันท์ โพธิสาร ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๗

เด็กชายคฑาวุฒิ มะปราง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๘

เด็กชายธนกร เสกศรี ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๔๙

เด็กชายธนะสินธ์ โพธิสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๐

เด็กชายธีรภัทร แจ่มแจ้ง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๑

เด็กหญิงบุญยาพร ยศสมบัติ
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๒

เด็กหญิงรัตนา สุพรรณ์
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๓

เด็กชายศุภกานต์ ประวันเนาว์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา มะปรางค์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ วัดสิเรียมพุทธาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๕

เด็กหญิงไฉไล ศรีคะเรศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๖ เด็กชายประพัฒน์พงษ์

เปลียนโพธิ

่ ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๗
เด็กหญิงพรรณวศา พันพละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๘

เด็กชายพสิษฐ์ แก้วศรีจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๕๙

เด็กหญิงวรัญญา มณีวงษ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองขาว ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๑

เด็กหญิงพัชราภา จันทะชัย
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ นาคสิงห์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๓

เด็กชายครองฤทธิ

์

ปวนหนิว

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นใจ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๕

เด็กชายณัฎฐากร แก้วภักดี ๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐชา แสงไชยา
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๗

เด็กหญิงพรทิพา นนตะสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

วัดกุดเมืองฮาม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๘

นายชัยธวัช ทองลพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๖๙

นายพิเชษฐ์ชัย คำใฮ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๐

นายวิภาวัส สีหะวงษ์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๑

นายเกริกชัย ชาติมนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๒

นายจันทจิต ชาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๓

นางสาวชนัฎดา ชาติมนตรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๔

นายทวีป ไหลศิริ ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๕

นางสาวอารียา สีหะวงษ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๖

นางสาวจริญญา พิมพ์โคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๗

นางสาวเจนจิรา เอียมสอาด

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๘

นางสาวชลลัดดา แก้วคำ
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๗๙

นายชิติพัทธ์ บุษบงก์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๐

นายฐิติวัฒน์ บุญตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๑

นายณัฐชนน สีหะวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๒

นางสาวธารารัตน์ ยืนยงค์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๓

นางสาวธิดารัตน์ สีหะวงษ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๔

เด็กหญิงนฤมล เรียงขวัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๕

เด็กหญิงบัวสวรรค์ นักเรียง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๖

นางสาวปณฑ์ชนิด ฟาลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๗
นางสาวพลอยชมพู จันทร์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๘

นางสาวพัชรพร ไชยรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๘๙

นางสาวริสา นามโคตร ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เสาเวียง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๑

เด็กชายกรวีร์ ศิริป ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๒

เด็กชายคงทน สีหะวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๓

เด็กชายชนาธิป แก้วคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๔

เด็กชายชัยมงคล นามวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๕

เด็กชายชัยยุทธ สีหะวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๖

เด็กหญิงฐิติยา แก้วคำ ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๗

เด็กหญิงณิชกมล โกการัตน์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

พิมโคตร ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๓๙๙

เด็กหญิงทรัพย์ทวี ปุราชะทำมัง ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๐
เด็กชายทศพล โกการัตน์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๑

เด็กชายทินกรณ์ บุษบงค์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๓

เด็กชายธนกร บุษบงก์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๔

เด็กหญิงธยานี ศรีใส ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๕

เด็กหญิงธิดา สีหะวงษ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๖

เด็กชายนพนัย ถวิลวงศ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๗

เด็กชายนวพล ทองปลาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๘

เด็กหญิงเนศดาว วังแก้ว ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๐๙

เด็กหญิงบุษกร ชาติมนตรี ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๐ เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ
นันกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๑
เด็กชายผดุงเกียรติ โสระเวช

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๒

เด็กหญิงพิชาภัทร สุทธิธนเกียรติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๓

เด็กหญิงพิยดา ดายเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๔

เด็กหญิงพิยดา พละศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๕
เด็กหญิงแพรวพราว

ทรายคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๖

เด็กหญิงภัทรลดา แข็งแรง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๗

เด็กหญิงภัทรา จันทะศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ รักศิลป
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๑๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ตาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๐

เด็กหญิงมัทวัน วรงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๒

เด็กหญิงลูกศร ชาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๓
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ ยางคำ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๔

เด็กหญิงวรรณษา สีหะวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๕

เด็กหญิงวรินยุพา พิณทอง
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๖

เด็กชายวสันต์ นามวงษ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๗

เด็กหญิงวิชุดา แก้วคำ ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๘

เด็กหญิงวิภาวินี ชาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๒๙

เด็กหญิงวิยาดา ฉลาดแย้ม
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ คำนึง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๑

เด็กหญิงศิริญาภา ชาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๒

เด็กชายศุรชัย ชาติมนตรี ๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๓

เด็กชายสราวุฒิ คำนึง ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๔

เด็กหญิงสายธาร บุญผา ๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๕

เด็กหญิงสิริยากร บุญธรรม
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา จันทกาญจน์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๗

เด็กชายอดิศร บัวทุม ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๘

เด็กชายอภิชาติ พิมโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๓๙

เด็กหญิงอภิญญา เนาวบุตร
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๐

เด็กชายอภิสร ชาติมนตรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๒

เด็กชายอรรคพล บุตรศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๓

เด็กชายอรุณ ขอเอือนกลาง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๔

เด็กหญิงโชติมณี บุษบงก์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๕

เด็กชายณัฐภัทร ไชยโกฎิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๖

เด็กชายเดชา คุ้มบุ่งคล้า ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๗

เด็กหญิงทศพร ชาภักดี ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๘

เด็กชายธนดล วรงค์
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๔๙

เด็กหญิงธนอร มะลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๐

เด็กหญิงนภัสสร มณีวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๑

เด็กหญิงปนัสยา ชาติมนตรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๒

เด็กหญิงปราชญา ทองพันชัง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๓

เด็กชายพยุหพล สีหะวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๔ เด็กหญิงพรพิมลวรรณ

ชาลี
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ตา บุญเชิญ
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๖
เด็กหญิงพิมลวรรณ์ พิมโคตร ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๗

เด็กชายภาคิน ทวีลาภ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๘

เด็กชายภานุพงษ์ สีหะวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๕๙

เด็กหญิงมนพัทธ์ มณีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๐

เด็กหญิงมลทิรา โพธิแก้ว

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๑

เด็กหญิงลักขณา พิมโคตร ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๒

เด็กหญิงวรวรรณ ปุสิลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๓

เด็กหญิงศรัณญา บุทฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาติมนตรี ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๕

เด็กหญิงสโรชา จันทะศิลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๖

เด็กชายสหรัฐ เกษทองมา ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๗

เด็กหญิงสิริยากร ชาติมนตรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุพิชชา คำนึง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๐

เด็กหญิงหทัยชนก ฤทธิทิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๑

เด็กชายอภิรักณ์ อ่อนลมูล ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๒

เด็กชายอมรเทพ กาญจนะ
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๓

เด็กหญิงอรุณกมล แก้วคำ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรสาร ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๖

เด็กหญิงกรวรรณ นำเพ็ชร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๗

เด็กหญิงกฤติมา รักสิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๘

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เปล่ง ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๗๙

เด็กชายก้องภพ ชาลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ สมใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติมนตรี ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๒

เด็กชายกิตติธัช จันทรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๓

เด็กชายเกริกชัย อุ่นใจ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๔

เด็กชายโกสินทร์ สาลีวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๕

เด็กหญิงขวัญฤดี วันสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๖

เด็กชายจักรพันธ์ พิมโคตร ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สีหะวงษ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๘

เด็กหญิงจิตรา พิมโคตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๘๙

เด็กหญิงจิรภิญญา สุพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๐

เด็กหญิงจิรัชญา ชาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวภา ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๒

เด็กหญิงญาตาวี หินแก้ว ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๓

เด็กชายธนกฤต รัตนะโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ชาลี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๕

เด็กหญิงธนัชพร ศิลาแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๖

เด็กชายธนาวัฒน์ ชาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๗

เด็กชายธวัฒน์ชัย คำนึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๘

เด็กหญิงธันนิศา บัวภา
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๔๙๙

เด็กชายนที ชาลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๐
เด็กชายบรรณวัชร ชาติมนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พาหาน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๒

เด็กหญิงบุษราคำ สีหะวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๓

เด็กชายปรมี บุญกาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๔

เด็กชายปริตร สีหะวงษ์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๕

เด็กชายปติภัทร ปจเวก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สีหะวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๗
เด็กชายพยุงทรัพย์ พลอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๘

เด็กหญิงพรพิมล สีหะวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๐๙

เด็กหญิงพรวลัย ไชยโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๐

เด็กหญิงพิมพ์นภา นามวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจซือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๒

เด็กหญิงภาวิณี สีหะวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๓

เด็กหญิงภูสุดา รัตนิล
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริมี ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๕

เด็กชายวชิราวุฒิ บุญลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๖

เด็กชายวรากูร อัคจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๘

เด็กชายวีรินทร์ ชาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๑๙

เด็กหญิงศศิธร สีหะวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๐

เด็กหญิงศุทธิรัตร์ อินธนู
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๑

เด็กหญิงสมคิด ทองอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๒

เด็กชายสันติภาพ มิงสอน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๓

เด็กหญิงสิราธิริญ อัจธนาสิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๔

เด็กหญิงสุตินัน ชาติมนตรี ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุธิดา สีหะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๖

เด็กชายอนาคิม ทำนุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์โท
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๒๙

เด็กหญิงอรจิรา วงษ์มณี
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๐

เด็กหญิงอรวรรยา คำนึง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วัดเขวาน้อย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๑

เด็กหญิงธัญสินี เยียงอย่าง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๒

เด็กหญิงรัญตรี สาริกาพันดุง ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ศรีสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิริประภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๕

เด็กหญิงปริญญา ศรีสังข์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๖

เด็กหญิงมาริสา สาลีพรม ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์

ศรีสังข์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๘

เด็กหญิงรัตนมน บุญรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๓๙

เด็กหญิงรัตพร ไผ่แผน ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๐

เด็กหญิงวริศรา วิเศษชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๑

เด็กหญิงสุชาวดี โสดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๒ เด็กหญิงสุรางคนางค์
อธิพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๓

เด็กหญิงอภิญญา สีพะนัด
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๔
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา สีหานาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทัพจ่าย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๗

เด็กหญิงพงษ์ลดา แพทย์มด ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๘

เด็กหญิงมัชฌิมา สิมพลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๔๙

เด็กหญิงอนัญพร เวียงคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุยาว วัดบุยาว  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๐

นายสุริยะ เยาว์มาลย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะวร วัดพะวร  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๑

เด็กหญิงชุติมา หาญแท้ ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๒
นางสาวภัทราภรณ์ รจนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๓

เด็กหญิงไพลิน ประพฤติธรรม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองสำราญ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๔

เด็กชายชัยนันท์ ศรีบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๕

เด็กหญิงดวงมณี ลุนศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา วัดม่วงเป  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๖

เด็กหญิงชุติมา ประทุมวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๗ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
กำสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สารพงษ์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๐

เด็กหญิงนิธินันท์ สะใบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๑

เด็กหญิงมุทิตา ชันชาติ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๒

เด็กหญิงขวัญพร สมเสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๓

เด็กหญิงชุลีพร ไชยคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๔

เด็กหญิงนัฏฐณิชา ติงสะ
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๕

เด็กหญิงวรานุช บรรพชาติ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๖

เด็กหญิงวิมลเกศ รุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๗

เด็กหญิงอรทัย คำเหลือ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๘

เด็กหญิงชลธิชา กันสัตรู
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๖๙
เด็กหญิงพลอยผกา แนบเนียม ๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๐

เด็กหญิงลินดา ลีลาศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๑

เด็กหญิงอนุสรา ลาวเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๒

เด็กหญิงณัฐพร กิงก้าน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๓

เด็กชายธีรภัทร บุญโกมล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๔

เด็กชายนันท์นภัส โพธิวัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๕

เด็กหญิงบงกช มะตูม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ส่วงเมา ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดบ้านตูม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๗

เด็กหญิงชนิตา กิงจันมล

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๘

เด็กหญิงพันธิตรา สังสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจานบัว วัดหนองกระแซง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๗๙

นายบุญธิชา เกลาพิมาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ชาญชิต ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดศรีโพนดวน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๑

เด็กหญิงชุดาภา บุญหนัก ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์

์

วัดดงยาง  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๒

เด็กหญิงสาธินี เพชรสมัย ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๓

เด็กหญิงขนิษฐา มาระเนตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๔

เด็กชายเจนภพ ผาสี
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๕

เด็กชายณธพรรณ บุญเจือ
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เกษมสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๗

เด็กชายธนัญชัย สุโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยเกิด ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๘๙

เด็กชายยุทธชัย ใจเครือ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๐

เด็กชายราเมศวร์ คำศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๑

เด็กหญิงศรีสุดา ทุมแถว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๒

เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์โสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ลีลา ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ กงล้อม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๕

เด็กหญิงนฤมล เลือนฤทธิ

่ ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๖

เด็กหญิงพุทธธิดา คำกิง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา พรมรินทร์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๘
เด็กชายจุฑาลักษณ์ รจนัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๕๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเพิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เสมามิง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๑

เด็กชายยุรนันท์ บรรเจิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๒

เด็กหญิงศิรภัสสร โขงลำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๓

เด็กหญิงแสงมณี หาญเชียว

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๔
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดจันทรังษี  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๕

เด็กชายธนากร ศิลปศร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๖

เด็กชายภูตะวัน อินธิเดช
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก วัดตำแย  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๗

เด็กชายรุฐจิกร จันทร์โสภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๘

เด็กชายกตัญู บุตรดี ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๐๙

เด็กหญิงจันทมณี โสดามุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมประดิษฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๑

เด็กหญิงณัฐริณีย์ พิมมะไฟ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๒

เด็กชายธนาวัฒน์ จันทร์โสภา
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๓

เด็กหญิงนัดดา เทียงธรรม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๔

เด็กชายประวิทย์ บุญศรัทธา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๕
เด็กหญิงพลอยนภา จันโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๗

เด็กหญิงมลฤดี สะอาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ สุวรรณธิสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๑๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำผง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุพรรนิสา ทองแท่ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เชือจำรูญ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๒

เด็กหญิงอภิชญา เวียงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จินดานิล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๔

เด็กชายธาดา อภัยศิลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ใจเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๖

เด็กหญิงนิภาภัทร โสดามุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๗

เด็กหญิงเบญจพร บุญธรรม ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๘

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ติละบาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๒๙

เด็กชายวุฒินารถ นันทะสี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๐

เด็กหญิงสุนันทา ปกกันหะ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๑

เด็กหญิงอรอุมา ทองแท่ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๒

เด็กชายกิตติธัช พรจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๔

เด็กหญิงปุณิกา พุทธรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๕

นายพรพิพัฒน์ พรจันทร์
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๖
เด็กหญิงพรรณวษา สังฆะพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๗

เด็กหญิงพรศิริ วงศ์ราช ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๘

เด็กชายพรสรรค์ ชืนตา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๓๙

เด็กหญิงเพ็ญศิริ วงศ์ราช ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๐
เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์โท

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๑

เด็กชายวิกรานต์ ปาละวงษ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๒

เด็กหญิงศิริวิมล อุทรพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหลาคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๔

เด็กหญิงเอมอร แจ่มจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๖

เด็กหญิงจรัญญา จันทร์โท
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๗

เด็กหญิงจารวี สิมตะมะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อ่อนน้อม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๔๙

เด็กหญิงทิพย์สุภา โลนุช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา พุทธรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๑

เด็กชายปะติมากร ทอนไชย ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๒

เด็กหญิงผุสดี แซมกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๓

เด็กหญิงพัชราวดี บุญเทพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๔

เด็กชายสหพัฒน์ สีจันทร์เนตร
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๕

เด็กหญิงสายพิน อุทรพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใสงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ ปวยทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๘

เด็กหญิงอริสา แก้วคำแพง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๕๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา พิลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๐

เด็กหญิงเกวลิน สิมตะมะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๑

เด็กหญิงจริยาพร หงษา ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๒

เด็กชายชัยภัทร บุญเจียม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๓

เด็กชายไตรรัตน์ จันทร์โท
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สิมตะมะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๕

เด็กหญิงธัญนัดดา คุณเถือน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๖

เด็กชายธินากร หงษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๗

เด็กหญิงนริศรา ใจเย็น
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๘

เด็กหญิงบุษบา อภัยศิลา ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๖๙

เด็กชายพัฒนะ บุดดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๐

เด็กหญิงพิชชาพร เปงทอง ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๑

เด็กหญิงสิริกร มีแยม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๒

เด็กหญิงอริชา บุตรดาศรี ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาโกน วัดตาโกน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๓

นางสาวรัชดาภรณ์ มะลือทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๔

เด็กหญิงสุดาพร ทองมาลัย
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๕

เด็กหญิงสุธาริณี คุณสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๖

เด็กชายณัชพงศ์ เมืองจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๘

เด็กชายภาณุพงษ์ อัญญบาล ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๗๙

เด็กชายวีระพงษ์ ครุตรัมย์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด วัดบ้านโดด  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๐

เด็กหญิงพันณิตา ชัยปลัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๑

เด็กหญิงบุษบา พาหะนิชย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๒

เด็กหญิงปวีณา วันศร ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๓
เด็กหญิงเปรมปรีดา สนิทชอบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๔

เด็กหญิงวันทนีย์ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๕

เด็กหญิงวารุณี อ้วนผุย ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๖

เด็กหญิงศศิธร เผ่าสุภาพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๗

เด็กหญิงชญานิน เข็มมา
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๘

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญคำ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๘๙

เด็กหญิงสุนิชา ศรีจักร์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหงอก วัดหนองหงอก  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ต้นพรม
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ทุมศรีมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๒

เด็กชายวรพล โพธิทอง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดือ

่

วัดโจดนาห่อม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ วิรุณพันธ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๔

เด็กชายชุติไชย พิมศรี
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๕

เด็กชายรัตนชัย อุกาวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๖

เด็กหญิงอภิญญา คำพรม
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดม่วง วัดโพธาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุดสังห์
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ธรรมพร ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๖๙๙
เด็กชายนนทกานต์ ศรีสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๐
เด็กชายภูวดล รัตนพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๑

เด็กหญิงสายธาร รัตนพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายคลึง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาล วัดโคกตาล  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๓ เด็กหญิงวิวรรณรัตน์
รัตนพันธ์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๔

เด็กหญิงศิริษร ลายทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค รสหอม ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๖

เด็กชายดนุพล ศรีสิงห์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๗

เด็กหญิงวันนิสา คำพินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๘

เด็กหญิงสุธิดา ศรีสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว วัดลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๐๙

นายสิทธิชัย ผลแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๐

เด็กชายเฉลิม วันคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๑

เด็กชายเสน่ห์ ตะเคียนเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม วัดระเบาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๒

นายปฏิภาณ บัวสด
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๓

นางสาวจิตสุภา โสดแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๔
นางสาวธัญญารัตน์ เทพธานี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๕

นายนริศ ลำภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๖

นางสาวนวพร พรมสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๗

นางสาวปณณิกา ภูผิวคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๘

นางสาวปยวรรณ สายเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๑๙

นายสุทัศนากร สถาพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๐

นางสาวทิชา ทวีศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๑

นางสาวนิภาวรรณ เขตสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๒
นางสาวแพรวพราว บุญจันทร์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วศรีนนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๔

เด็กชายปยะภัค ทิพย์สมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๕

เด็กชายผดุงเดช มะวงษ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา ยอดพงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๗

เด็กหญิงวิชุดา โนนชัย
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๘

เด็กชายศุภโชค มะวงษ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๒๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา สุขประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๐

เด็กหญิงณันฐิชา หรีเรไร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๑

เด็กหญิงธัมมาพร ก้อนทอง
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๒

เด็กชายพัชรพงศ์ วรรณทวี ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๓

เด็กหญิงรวีภร ศรีบุญเรือง
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๔

นางสาวจริญญา ภูมลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๕

นางสาวชฎาภรณ์ ลุนศรี ๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๖
นางสาวชัชฏาภรณ์ แก้วรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๗

นายชัยณรงค์ สิงห์ซอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๘

นางสาวฐิติมา แสงงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๓๙

นางสาวณัฎฐนิภา ไชยขันตรี ๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๐

นายทรงฤทธิ

์

ทองประสูตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๑

นายธนากร มังสุไร
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๒

นางสาวธัญญาพร หอมสมบัติ ๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๓

นางสาวปวีณา พันธ์ผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๔

นางสาวปวีณา สายเหล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๕

นางสาวพศิกา ศรีรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๖

นางสาวพันธุ์ธิดา คำอุดม ๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๗

นางสาวภูชนิษา
รัตนาประภาราษฏร์ ๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๘

นายวรรธนะ ไชยเชษฐ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๔๙

นายวิธวิทย์ มุระดา ๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๐

นางสาววิภาดา แสงส่อง ๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๑

นางสาวอริยา สุภาพ ๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๒

นางสาวอินทิรา พลสิมมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๓

นางสาวกมลวรรณ บุตรศรี ๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๔

นายคุณนิธิ คูณทวี ๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๕

นายจงรักษ์ อุทธิโท
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๖

นางสาวจันทร์ศิริ คำผุย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๗

นางสาวจารุวรรณ รักษาเชือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๘

นางสาวจิตติมา สารภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๕๙

นางสาวชญาดา เสียงใส ๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๐

นายชนกนันท์ เกือกาญจน์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๑

นางสาวชุติมา สมมงคล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๒
นางสาวธัญญลักษณ์

แสงไสย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๓

นางสาวธัญพร วงค์คำชาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๔

นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๕

นางสาวนราทิพย์ สุทธิกรม ๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๖

นายนันทกร คงบุญวาท ๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๗

นางสาวนาขวัญ ไกรษี ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๘

นางสาวนาฏศิลป ทางทอง
๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๖๙

นายนิพนธ์ แก้วรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๐

นางสาวเบญจพร ฮงทอง
๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๑

นางสาวปวีณา วราพุฒ
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๒

นางสาวปยนุช บุญใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๓

นางสาวปยวรรณ มีพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๔

นางสาวปยะธิดา นวลศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๕

นางสาวปยะธิดา นันติเชีย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๖

นางสาวพรทิพย์ ศิริยานต์
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๗

นางสาวพรนิภา ดาดี ๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๘

นางสาวพัชริดา กิงเกษ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๗๙

นายพีรดนย์ นรดิษฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๐

นายภูวฤทธิ

์

ปญญาดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๑
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญนำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๒

นางสาวรุ่งฤดี โคตะมะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๓

นางสาวลักขณา คณาสิงห์
๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๔

นางสาววรัญญา สุขเสริม ๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๕

นายวัชรกิติ สมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๖

นายวิทยา ภูเขียว ๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๗

นางสาวศยามล สิงห์คาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๘

นางสาวศศิกานต์ ทาระ
๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๘๙
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๐

นายศักรินทร์ จันทกรณ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๑

นางสาวศิรินพร บุญมางำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๒

นางสาวสมฤดี อริยชาติ ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๓

นายสหรัฐ สุขวงค์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๔

นางสาวสิริยากร วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๕

นางสาวสุกัญญา มะโน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๖

นางสาวสุชาดา พลคำเดช
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๗

นางสาวสุดาภา บัวพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๘

นายสุทธิชาติ เผือแผ่

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๗๙๙

นางสาวสุนิสา แสงคำ ๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๐
นางสาวสุปราณี พลชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๑

นางสาวสุภัทรา จำปาเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๒

นางสาวสุวนันท์ บุญจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๓

นางสาวอรณิชา เกษศรีรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๔

นางสาวอันนารา บัวศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๕

นางสาวอารยา ศรีเมือง ๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๖

เด็กหญิงกรกนก สายลุน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๗

นายกฤษณุพงษ์ พงษ์มณี ๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๘

นางสาวเกษสุดา โคลกประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๐๙

นางสาวเกษสุดา สงค์เมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๐

นางสาวจันทร์วิภา สายทอง ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๑

นางสาวจิราพร บุญเชิญ ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๒

นางสาวจุฑารัตน์ จงรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๓

นางสาวชญาภัส กิงพิลา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๔

เด็กหญิงชรินดา ทองลือ ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๕

นายชัชพงศ์ แก้วรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๖

นางสาวณัฐพร แก้วแดง ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๗

นางสาวทยิดา ชาญชิตร
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๘

นางสาวนริศรา เทียงแน่

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๑๙

เด็กชายนวพล สายธนู ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๐

นางสาวนันทิดา ศรีพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๑

นางสาวบัณฑิตา จันเทวา ๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๒

นางสาวปนัทดา บุญแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๓

เด็กหญิงปภาดา สีหาบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๔

เด็กชายพงศกร แก้วก่า
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๕

นางสาวพิมพ์ชนก เทพอาษา ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๖

นางสาวพิมพ์ชนก เหมือนมาตย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๗

เด็กหญิงเพนกวิน อัมภรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๘

นางสาวมลฤดี พิลาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๒๙

เด็กชายยุทธิวงศ์ เลือนฤทธิ

่ ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

ทาหอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๑

เด็กชายรัฐพล บุญบรรจง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๒

นางสาวรัมภานี แอนโก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๓

นายวชิระ วงศ์ประเทศ ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๔

นายวัฒนชัย อินอะนัน ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๕

นางสาวศรัญญา สระทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๖

นายศักดา สืบวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๗

นางสาวศิริรัตน์ บัวศรี
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๘

นางสาวสุมลฑา คำมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๓๙

นายอดิศักดิ

์

สุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๐

นายอนุวัฒน์ เสียงหวาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๑

เด็กหญิงแก้วมณี ศรีสงคราม
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๒

เด็กชายจิรโชติ ไกรจันทร์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๓

เด็กหญิงชลชิชา นามสุวรรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๔

เด็กหญิงชลธิชา สายโอ่
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๕

เด็กหญิงทิพมาศ ดวงแก้ว ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๖

เด็กชายนิธิกร ถินกำแพง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๗

เด็กชายประกาศิต ทาลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๘

เด็กชายพัฒนวัฒน์ สาประวัติ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๔๙

เด็กหญิงเพลินพิศ เรืองศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๐
เด็กหญิงแพรพลอย ปองเศร้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๑

เด็กชายวรสิทธิ

์

แก้วศรีนนท์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๒

เด็กหญิงวีรญา นาคศรีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๓

เด็กชายศิริพงษ์ บัวงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๔

เด็กหญิงสุธากุล พวงจำปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๕

เด็กหญิงสุธาสิณี พรมพืน

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ นามาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๗

เด็กหญิงหทัยชนก เขียวอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๘

เด็กชายอานุภาพ บุญศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๕๙

เด็กหญิงอินทิรา ตะนะสุข ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๐

เด็กหญิงกิตติยา สุภาพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๑

เด็กชายจิตติ บัวแก้ว ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๒

เด็กหญิงจิตรา อินศวร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๓

เด็กชายเจตคติ สายสิม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๔

เด็กชายเจษฏาพล โพธิพรม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๕

เด็กชายแทนคุณ สีดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๖

เด็กชายธนวิชญ์ ทิโน ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๗

เด็กหญิงนริศรา แสนทวีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๘

เด็กหญิงนำฝน จันทกรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๖๙ เด็กหญิงบุษบาวรรณ
ชนะวงค์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๐

เด็กชายปารวัฒน์ สิมณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๑

เด็กชายปุณณเมธ ทาระ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๒

เด็กหญิงพรนัชชา ผิวจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๓ เด็กหญิงพรรณรินทร์
ยอดยาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๔

เด็กหญิงพิริยาพร คำภานิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๕

เด็กหญิงรัตนา สังขะพงษ์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร ชินกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๗
เด็กหญิงวลัยพรรณ ฤาชัย ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๘

เด็กหญิงศรัญญา คำเพราะ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๗๙

เด็กหญิงศิริพร เรืองฝาง ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๐

เด็กหญิงสิรภัทร แซ่ก้วย ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๑

เด็กหญิงสิรินัญญา ภูวะลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๒

เด็กหญิงสุคนธวา บัวแก้ว ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ดาดวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๔ เด็กหญิงเหมือนตะวัน
ชารี ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๕

เด็กหญิงกมลดา ไกยชาติ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เทพอาษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๗

เด็กชายณัฐพล พงษ์อารีย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ สาแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๘๙

เด็กหญิงพจมาน อัมภรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๐

เด็กหญิงลลิษา คงสิม ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา วังคีรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี ชัยช่วย
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุนารี จำปาสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทรารมณ์ วัดกันทรารมณ์  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๔

เด็กหญิงวรรณิสรา อัวชนะ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๕

เด็กชายสุธทิวา ศรีรักษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๗

นางสาวนันทวดี นรดิษฐ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๘

นางสาวพิมพ์ลภัส คำแพง ๑๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๘๙๙

นางสาวกรกมล สายธนู
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๐
นายกิตติพัทธ์ แอนโก ๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๑

นายกิตติวัฒน์ แสวงมิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๒

นางสาวจันทร์จิรา ประดับวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๓
นางสาวชนนิกานต์ แสงเนตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๔

นางสาวชยานันต์ คันธวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๕

นางสาวดุษฎี ส่งเสริม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๖

นางสาวปณิดา กรศรี ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๗

นางสาวแววมณี พูลสุข ๐๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๘

นางสาวศศิณัฐ บุดศรีพันธ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๐๙

นายอนุรักษ์ ทาลา
๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๐

นายอัครโชค กาทอง
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๑

นายคุณากร แทนอิฐ ๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๒

นางสาวจิรวรรณ พึงพิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๓

นายณรงค์ฤทธิ

์

สารกอง ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๔

นางสาวณัฐกานต์ วงค์แสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๕

นางสาวนริศรา อารีย์
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๖

นายพีรพงศ์ มีทรัพย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๗

นายวันเฉลิม โสวรรณะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๘

นางสาวอรัญญา ศิริบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๑๙

นางสาวอุไรวรรณ งางาม
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์สาย ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๑

เด็กหญิงณัฐลดา อุปการะ
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๒

เด็กชายธนพัสตร์ ทิพย์รักษา ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๓

เด็กหญิงธาริณี คำแพง ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๔

เด็กหญิงนิพาดา แสงสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๕

เด็กหญิงปริยากร วงค์แสง
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๖

เด็กหญิงลัคณา วงค์แสง ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๗

เด็กชายวัชรากร เบ้าคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๘

เด็กหญิงศรัญญา เนตรใส
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๒๙

เด็กชายอนันตชัย จำปาหอม ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๐

เด็กหญิงทอฝน ขันธ์ชัย ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๑

เด็กชายธนกฤต ศุภเฉลิมชัย ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๒

เด็กชายธนากร นครศรี ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๓

เด็กหญิงธิวานันท์ คำเบ้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พงษ์เกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งเรือง พรมมี ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรรณพร แสงสิงห์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๗

เด็กหญิงวรัญญา แสงสุด ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ หินเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๓๙

เด็กหญิงศิวปรียา รองมูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนช้างวิทยาคาร

่

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๐
เด็กหญิงเกษศรินทร์

นันทะเสน ๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

วันนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๒

เด็กหญิงชนิดา วุฒิพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๓

เด็กชายณัฐชัย นันทะเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๔

เด็กหญิงณิชา สังขพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๕

เด็กชายเด่นดวง ประวาฬ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๖

เด็กหญิงธิติมา ยาศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๗

เด็กชายพรสวรรค์ ไชยราช ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุฒิชน ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๔๙

เด็กหญิงพิชญา เทียมทะนง ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  
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่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๐ เด็กหญิงภัทจิราภรณ์
นาราทร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๑

เด็กหญิงลดา ระถี ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ นามวิชา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุภาพร นามวิชา ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๔

เด็กชายเสกสรร เมืองอินทร์
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๕

เด็กหญิงอังคณา สวัสดิราช

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๖

เด็กหญิงกัญจนา ศรีปตเนตร ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๗

เด็กหญิงกัณฐิกา จันมนตรี
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์

สงจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๕๙

เด็กหญิงเกษอารีย์ จันทะศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๐

เด็กชายชลธร แร่ทอง
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๑

เด็กชายชานินทร์ พิมพา ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๒ เด็กหญิงทิพย์พาวัลย์
บุทะนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ คงนาม
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๔

เด็กหญิงธนิสรา จันทรา ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๕

เด็กชายธัญเทพ นามวิชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๖

เด็กหญิงนฤมล ศรีด้วง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๗

เด็กชายพิษณุ สังขะพงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๘

เด็กชายภานุ นมัสการ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สังลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๐

เด็กหญิงภาวิณี ตะถา ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๑

เด็กหญิงมลฤดี สีหาบุญทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๒

เด็กหญิงเมทิกา ปองสีดา
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญดีเล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ นามวิชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๕

เด็กชายวิระชัย นามวิชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๖

เด็กหญิงศุลีพร ศรีปตเนตร ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บ่อหิน ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๘

เด็กหญิงอภิชญา สาระมู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ สังขพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๐

เด็กหญิงอรอนงค์ เผือแผ่

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๑

เด็กหญิงอารียา บุญจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๒

เด็กชายอิทธิชัย สุภะเกษ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๓

เด็กชายอุดม ศรีชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๔

เด็กชายเอกชัย สิทธิพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  
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ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๕

เด็กหญิงจิรานัน เดชครอบ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๖

เด็กชายชลนที ดอกดวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๗

เด็กชายชิษนุชา นามวิชา ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๘

เด็กหญิงฐิติภา แก้วคำ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศผล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๑
เด็กหญิงพิมพ์นารา เกษร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๒

เด็กหญิงไพรสันต์ สมรูป
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๓

เด็กชายฤทธิชัย นามวิชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๔

เด็กหญิงส้มโอ ขามแสนเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๕

เด็กชายสรยุทธ วรรณพฤกษ์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๖

เด็กหญิงสุพิชญา สุดดี ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๗

เด็กชายอรงค์กต นามวิชา
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๘

เด็กชายเอกภพ ประวาฬ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละเอาะ วัดละเอาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๑๙๙๙

เด็กหญิงกัลยาณี ปฏิเหตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๐
นางสาวจันทร์ทิวา ขึนเสียง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๑
เด็กหญิงโชติกา โกศล ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๒
เด็กหญิงดาราวดี พาละลิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๓
เด็กชายทองเพชร สุรินทร์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๔
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๕
เด็กชายนฤเดช สิงโห ๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๖
เด็กหญิงพรชิตา รักษาศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๗ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
วงศ์ละคร ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๘
เด็กหญิงวิจิตตรา สุวรรใชย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๐๙
เด็กชายวิทยา แสงสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วการุณ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา ท้าวนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๒ เด็กหญิงสุวรรณรัตน์
ศิริถาวรชัย ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ ยวนพันธ์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๔

เด็กหญิงเอวิตรา สุขส่ง
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๕

เด็กหญิงขวัญฤดี สมใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๖

เด็กหญิงปวีณา แสงสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๗

เด็กชายพิพัฒน์ ปฏิเหตุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๘

เด็กหญิงไหมแก้ว แสงสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๑๙

เด็กหญิงอรมณี บุดดีหงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๐
เด็กชายกฤษฎา แสงสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๑

เด็กชายชาญชัย ยืนยาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๒

เด็กชายนฤเชษฐ์ แสงสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ คงคำ
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๔

เด็กชายพรชัย แก้วการุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปอยนาสูง วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๕

เด็กหญิงฐิติมา กัณหา ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๖

เด็กหญิงรัตนากร ทวีศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วันทาสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำดี ๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๒๙

นางสาววราภรณ์ ศรีลาเพชร
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๐
เด็กหญิงวัชรี ศิรินัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๑

เด็กชายศฎายุ เอ็นดู ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๒

เด็กหญิงศิริพร จันทสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๓

เด็กชายสิทธิเชษฐ์ แสนอินทร์
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๔

เด็กชายณัฐวุธ ใสกระจ่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๕

เด็กชายนุชากร แสงสว่าง ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๖

เด็กหญิงมยุรี ไชยสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๗

เด็กหญิงสุมินร์พร ดีเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๘

เด็กชายชญานนท์ มีพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๓๙

เด็กชายนันท์วัฒน์ พงษ์อ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๐
เด็กหญิงนำผึง

้

สตากล้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๑

เด็กหญิงนำฝน มาลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๒
เด็กหญิงประนัดดา ทัดเทียม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๓

เด็กชายปริญญา กองทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๔

เด็กหญิงพัชราภา เหิงขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๕

เด็กหญิงเฟองฟา สิงหาเวช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๖

เด็กหญิงวรรณิศา แพงไพรี ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๗

นางสาวจินตหรา เกษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๘

นางสาวจิรัชญา กุลภิรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๔๙

นายณัฐพล จวงพันธ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๐
นางสาวณัฐวรรณ พงษ์ศรีดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๑

นายทศพล สุโภภาค ๐๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๒

นายนันทวัฒน์ สุขอนงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๓

นางสาวนาตยา โถคำนาม ๐๑/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๔

นางสาวปยะนันท์ มุ่งสิน
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๕
นางสาวพิมพ์ประภา

ทองปน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๖

นางสาวเมธาวี สืบสา
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๗
นางสาวละอองดาว นิยมคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๘

นางสาววรนุช บูรสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๕๙

นางสาวศิริภัทร เทียมพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๐
นางสาวสุนันทา ปญญาสู้

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๑

นางสาวอลิษา ไชยรัตน์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๒

นางสาวอัญชลีพร ดวงแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๓

นางสาวอารียา โพธิสาร
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๔

เด็กหญิงปรียานุช ทองงาม ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๕

เด็กหญิงนัทมน อิมหนำ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) วัดสุวรรณาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๖

เด็กหญิงยอดเงิน ทองบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน วัดบ้านด่าน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีแพงมล ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๖๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

เสาะใส ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๐
เด็กหญิงพรฐิมา จูมครอง ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๑

เด็กชายวัฒพล ทองอ้ม ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ โพธิสาชัย

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๓

เด็กชายสุรเดช วารินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๔

เด็กชายเสาวณิชย์ ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๕

เด็กชายเจษฎากร สะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์หอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๗

เด็กชายกฤษฎา คำนึง ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๘

เด็กหญิงจันทิมา บุตรสุวรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๗๙

เด็กชายชัยณรงค์ ยาเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร อู๋เถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๑

เด็กชายธีรภัทร พรมเคน ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๒

เด็กชายพิษณุ ศิรินัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๓

เด็กหญิงสายรุ้ง กงล้อม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๔

เด็กหญิงโสภา โกศล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๕

เด็กชายอนาวิล ธรรมวงษ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน วัดศรีตาลอย  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา โคสารคูณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดปาโนนสำราญ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๗

เด็กหญิงฐิติมา บวชกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉลาดลำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๘๙

เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษา
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบ วัดสว่างวารีรัตนาราม  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๗๑

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๐
นางสาวจิตติมา คำแพง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๑

นางสาวนิตยา พละขันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๒
นางสาวบุญญารัตน์ เพชรดี ๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๓

นายพงศกร คำพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๔

นางสาววรรณวิษา สุทธิวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๕

นางสาวศศิกานต์ มงคลแก้ว ๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๖

นางสาวสุดารัตน์ บุตรมัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๗

นางสาวสุภัทรา สุระสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๘

นางสาวสุภัสสร ยศศิริ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๐๙๙

นายอภิชาติ จันเทวา
๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๐
นายพีระพัฒน์ คาถา ๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๑

เด็กหญิงสุมาลี ศรีด้วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๒

เด็กหญิงอรอนงค์ สุนา
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำเกลียงวิทยา

้

วัดสว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๓

นางสาวชนาภรณ์ ชนะโยธา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๔

นางสาวโญธกา สุขนึก
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๕

นางสาวณัฐชา จรทผา ๐๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๖

นางสาวปภัสรา โมครัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๗

นางสาวปยะธิดา วงศ์คำจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๘

นางสาวพรธิดา สามี ๐๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๐๙

นางสาววรัญญา วงศ์คำจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๐

นางสาววรารัตน์ อุปภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๑

นางสาวศิระภัสสร แดงงาม ๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๒

นายสุธากร มีศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๓

นางสาวเสาวณีย์ สร้อยสิงห์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๔

นางสาวกันติยา สานุสันต์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๕

เด็กหญิงชญานี คำหมาย ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๖

เด็กหญิงโชติกา ขวัญกลาง ๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๗

เด็กหญิงดารินทร์ อินเสาร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๘

เด็กหญิงนำหนึง

่

พลายด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๑๙
เด็กหญิงพิทยารัตน์ แพงยา ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๐

นางสาวศุนิษา วรรณประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๑

นางสาวอนุธิดา ชินคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๒

เด็กหญิงภิญญาดา แขมคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ขาเรรัมย์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๔

เด็กหญิงลักษมี โพตุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา โล่ทอง ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๖

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญไพล ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๗

เด็กหญิงจิรัชญา พิลาวัลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๘

เด็กชายณัฐพัชร์ สาขะยัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๒๙

เด็กหญิงธนพร บุรีรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๐

เด็กชายธีรยุทธ เผดิมวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๑

เด็กชายประเสริฐ เสน่หา ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๒

เด็กหญิงปุณยาพร ประสงค์ดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๓

เด็กชายพงศ์พล คำแพง
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๔

เด็กชายภัทรกร จินาวัลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๕
เด็กหญิงศิรประภา บุตรศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๖

เด็กหญิงสุจรรยา บุญปญญา ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๗

เด็กหญิงอนัญญา พรไธสง
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๘

เด็กหญิงอภิชญา สุทธหลวง ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๓๙

เด็กชายกฤษฎา ตะราษี
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๐
เด็กหญิงกันตาธรณ์ บุญปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๑

เด็กชายณัฐวัตร แสงส่อง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๒

เด็กชายธนกร น้อยบุตร
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๓

เด็กหญิงธัญญาพร สระแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๔

เด็กชายศตายุ โคตรศิริ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๕

เด็กชายสมหวัง บุญเย็น ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงบูรพ์ วัดโนนลาน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา ทัยอ่อน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๗

เด็กชายกวินท์ คำจันทร์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๘

เด็กหญิงจันจิรา คำจันทร์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๔๙ เด็กหญิงจันจิราวรรณ
ริปูเปอง ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๐

เด็กหญิงดวงกมล อุรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๑

เด็กหญิงนภาวัลย์ นิวาท
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๒

เด็กหญิงนันทนัท ครองเชือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๓

เด็กหญิงปรียาดา บุตทะ
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๔

เด็กหญิงปุณณิศา บุญมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๕

เด็กชายภูวดล เงินยวง ๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๖

เด็กชายวิศวะ คำภิหนู
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๗

เด็กหญิงสุมลรัตน์ คำจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๘

เด็กชายอมรเทพ รัตนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๕๙

เด็กหญิงอรฤทัย คล่องแคล่ว ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๐

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมีศรี ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๑

เด็กชายจตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๒

เด็กชายจิรายุ อุรัญ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๓
เด็กหญิงจิลลาภัทร จันทร์โท

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฏฐา นิวาส
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนุน วัดบ้านขนุน  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๕

เด็กชายกฤษดา นามธรรม ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สัมฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๗

เด็กชายจิรกาล จันตะ
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๘

เด็กหญิงพรพิมล วิเศษสังข์
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๖๙

เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๐

เด็กชายกชกร พงศ์พีระ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๑

เด็กชายภูธิป พันธ์ขาว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๒

เด็กหญิงสัตตวดี ศีรษะ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา วิเศษสังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๔

เด็กหญิงกัลยา พวงลอย ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๕

นางสาวปทุมทิพย์ ทองคำ ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๖

นางสาวมีนา วันเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโดนอาว วัดหนองอุดมวนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๗

เด็กหญิงกานดา สุภาพ ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภักดี ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ผิวอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดบ้านหนองจิก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๐

เด็กชายยศกร มูลเพ็ญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๑

เด็กหญิงวิกานดา สาวันดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดบ้านหนองแวง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๒

เด็กหญิงสาวินี เรียงหา ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ อุ้ยเลิศ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๔

เด็กชายชัยยา พรมดี ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณพันธ์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๖

เด็กหญิงไปรยา หอมอ่อน ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๗

เด็กชายภูวดล ลาคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๘

เด็กชายรุทธิชัย จารัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๘๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ หาดคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๐

เด็กชายเสกสันต์ สิทธิโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๑

เด็กหญิงคณาพร เอียมโอด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ลุนลาดชิด ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๔ เด็กหญิงตะหลับเพชร
เมืองจันทร์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๓ / ๗๑

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ วิชายง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๖

เด็กชายประมินทร์ ทองทับ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๗

เด็กชายประวิทย์ ชิณพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรวังอวน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๑๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิโท
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๐
เด็กหญิงมุฑิตา บุทธิจักร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๑

เด็กชายเมธี ดวงชัย ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๒

เด็กหญิงวันใส ปาชา ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๓

เด็กหญิงศรีวลัย โยธี ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๔

เด็กชายสมชาย ชำนิกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๕

เด็กชายสะราวุฒ สอนปน ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๖

เด็กชายอัครเดช ลุนลาดชิด ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโซงเลง วัดโซงเลง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๗

เด็กหญิงจันทิมา ศรศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๘

เด็กชายจิรเดช นามวิชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๐๙

เด็กชายปญญากร สายกระสุน ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๐

เด็กหญิงกาญจนา พึงมา

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๑

เด็กหญิงชยุตรา นันธิโค
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ขจรโมทย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๓

เด็กชายณัฐชนนท์ อุดนัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ ผมพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๕

เด็กชายนาวี พรมตือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๖
เด็กหญิงพรรชณิดา จะยันรัมย์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๗

เด็กชายพิสิษฐกร สอนศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ถวิลผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๑๙

เด็กหญิงมุจรินทร์ งามแสง
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ดวงคำจันทร์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๑

เด็กชายวัฒนา ศรีมันตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๒

เด็กชายวานิช ผมพันธ์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๓

เด็กชายสมพงษ์ ใยคำ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ทองบ่อ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๕

เด็กหญิงอภิชญา บุญทองเล็ก ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๖

เด็กชายอรรคพล หัสดรกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๗
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุญประสม
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ เชือกล้า

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีรักษา ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๐

เด็กหญิงเขมมิกา วงค์เหมาะ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๑

เด็กชายชยังกูร เพ็งพิศ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๒

เด็กชายชยากร เพ็งพิศ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ควรจาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เดชผมรัมย์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๕

เด็กชายถนัดพล พิศเพ็ง ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๗

เด็กชายธะพร จุลแดง ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๘

เด็กชายนวมินทร์ มูลสุข ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๓๙

เด็กชายประวิทย์ ใยสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๐

เด็กหญิงปริญดา จันโท
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๑

เด็กหญิงพิริสา บุญยอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๒

เด็กหญิงมุฑิตา พงษ์ภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๓

เด็กหญิงรัชนีกร เนียมไทย
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๔

เด็กหญิงวรรณภา ศรีธรรมศร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรัญา เย็นใจ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๖

เด็กหญิงวริศรา บุญเฉลียว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๗

เด็กหญิงศุลีพร สอนศรี
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๘

เด็กหญิงสมิตา ทองคำ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๔๙

เด็กหญิงอินฑุอร อ่อนขาว ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๐

นายณัฐยศ ศรีโพนทอง ๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๑

นายต้า ทองศรีจักร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๒

นายธนทัต ลูกอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๓

นางสาวโสภิตา วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๔

นายเจษฎาภรณ์ พุทธาผาย
๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๕
นางสาวชนนิกานต์ พันธุ์เลิศ ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๖

นายทวิชา บุญเย็น ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๗

นายนันทวัฒน์ ศรีจักร์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๘

นางสาวพัชรินทร์ สอนศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๕๙

นายภัคพล จันทร์พร
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๐

นายภัทรพล บัวไข
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๑

นางสาวสายเบญ ถึงนอก
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๒

นางสาวสิทธิมา ทองสุทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๓

เด็กหญิงพัชริดา สิมเสมอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม

์

วัดบ้านผือ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๔

นางสาวนิตยา แสนดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๕

นายประกาย ดวงเงิน ๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๖

เด็กหญิงอริษา มาจิตตะ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๗

เด็กหญิงเรณู ไกรสุข ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนละลมวิทยา วัดโกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๘

นางสาวทิวาพร เบ้าทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๖๙

นางสาวบังอร ศรีดาชาติ ๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๐

นายณัฐพงษ์ วรเชษฐ
๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี พันธ์มะลี
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๒

เด็กหญิงอาริษา ทองมนต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๓

เด็กชายกฤตยชญ์ ทองบาง
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๔

เด็กชายเกรียงไกร สะเทือน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฏนรีย์ จ่ากุญชร ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ โยธี ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๗

เด็กหญิงพัชรี กาลพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๘

เด็กหญิงภัชรีย์ ราศีร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๗๙

เด็กชายศรชัย นางวงค์
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๐

เด็กหญิงอาภัทธา จวงการ ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๑
เด็กหญิงประภาวดี ปองศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๒

เด็กหญิงปาริชาต ดวงแสง ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๓

เด็กหญิงปยพัชร บุญสุภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๔

เด็กชายพิชชากร พลจันทึก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ยาเคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๖

เด็กชายภัทรพล ขจิตสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๗

เด็กหญิงรัชนก พรมลี ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๘

เด็กหญิงรัชนีกร มะโนชาติ ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๘๙

เด็กหญิงวรนุช สุวรรณมุกข์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๐

เด็กหญิงวราลี พิมพิลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๑

เด็กชายวัชรากรณ์ อบอุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๒

เด็กหญิงศิริเนตร กิงจันมล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุชาวดี ย่อแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี นมัสการ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๕

เด็กหญิงกรวินท์ เสนาพรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๖
เด็กชายกิตติกวินท์ เขียวอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๗

เด็กหญิงกิตติมา วงศ์ใหญ่ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๘

เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณมณี
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๒๙๙

เด็กชายไกรวิทย์ สายทอง ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีโวหะ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๑
เด็กหญิงเครือวรรณ จันทร์ขาว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๒

นางสาวจิราพร เวียงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๓

เด็กหญิงจิรพรรณ ย่อไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๔

เด็กหญิงฐิติมา วรรณวงค์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พวงแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สายสนอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ซุยพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๘

เด็กหญิงถิรนันท์ สุนันท์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๐๙

เด็กหญิงพัณณิตา คงเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

กุลเกษ
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๒

เด็กชายหลักชัย แก้วมงคล ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ติงสะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ติงสะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร มะโนชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๖

เด็กหญิงพรรณธร พันมะลี
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดโพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา มะโน
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๘
เด็กหญิงดวงจันทร์ โสวสด ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๑๙

เด็กชายภัทรวัต ใจเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๐

เด็กชายเมธี ปองศร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๑

เด็กชายสุริยา มิงขวัญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๒

เด็กชายสุวรรณ ศรีสำโรง ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๓ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ยิมคง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๔

เด็กหญิงภาวดี บุตรชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ มะโนธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๖

เด็กหญิงพรไพลิน อุดร
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๗

เด็กชายวรวุฒิ รุ่งแสง
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี วัดโนนแก  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๘

เด็กหญิงสุชาดา เกษหอม ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๒๙

เด็กชายคมกริช บุญจูง ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๐

นายนพดล ไชยโชติ ๐๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๑

นายนัฐดนัย นำหวาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๒

นางสาวขนิษฐา พุ่มเพ็ชร
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๓

นางสาวธีราพร นันทะสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๔

นายณัฐวัตร ท้าวแข็ง ๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๕

เด็กหญิงนันทพร พะวา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธานุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ วัดสำโรงสูง  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๗

เด็กหญิงปนิตา ปญจรักษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๘

เด็กหญิงศุภาวดี ดวงสิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา วัดเคาะ  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๓๙

นายธนัสนันท์ บ่อทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๐

นายภานุวัฒน์ โคตะ ๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๑

นางสาววิจิตรา แพ่งพนม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๒
นางสาวชนินทร์นันท์

สุตะพันธ์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๓

นางสาวฐิติญา รัตนวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๔

นายธนาวัฒน์ หารไชย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๕

เด็กหญิงปยธิดา กิงแก้ว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๖

นางสาวพรสวรรค์ อยู่รอด
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๗

นางสาวรัตติยากร จันทพันธ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๘

นางสาวอารีรัตน์ พันธ์ศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจมา ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๐
เด็กหญิงกานต์ธีรา เนียมแก้ว ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๑

เด็กหญิงกุสุมา กิงแก้ว

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๒

เด็กชายเกียรติคุณ บุญอินทร์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๓

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๔

เด็กหญิงจุฬามณี พันธ์ศรี ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๕

เด็กชายชนะชนม์ บัวส่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๖

เด็กชายณัฏฐากร กองแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลากลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๘

เด็กหญิงธนันญา กาบเพ็ชร ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๕๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ สุวรรณเวียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ประสาร ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๑

เด็กชายปฏิพล มูลศิริ ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๒

เด็กหญิงปนัดดา กับมีผล ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๓

เด็กหญิงพิยดา สมตาเต๊ะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๔
เด็กหญิงแพรวพราว

แสงใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๕

เด็กชายมุนินทร์ หงษ์ทอง
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๖

เด็กหญิงวรนุช โกศล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๗

เด็กชายวรินทร อำนวย ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๘

เด็กหญิงวัชรินทร์ จันทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๖๙

เด็กหญิงศศิธร คำเอียม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล แสงใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๑

เด็กหญิงศิริญญา ตาแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๒

เด็กชายสหรัฐ ดำเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุดาพร พรหมจรรย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๔

เด็กหญิงสุวีรยา จีระออน ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๕

เด็กชายอนุชิต พันธ์ศรี ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๖

เด็กชายอภิเดช จิตต์มัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๗

เด็กหญิงอาริษา ประถม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๘

เด็กชายจิระวัฒน์ บุพศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา บุญมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๐

เด็กหญิงจิราพัชร์ วงษามาลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๑

เด็กชายชนะสิทธิ

์

กองแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๒

เด็กหญิงชัญญานุช ทิมานะ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญอินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๔ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์
ประถม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๕

เด็กชายณัฐพัฒน์ ยงอาหาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๖

เด็กชายธนพนธ์ บุญมาก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ คำภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ อรรคบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๘๙

เด็กชายธนากร ปราณีตพลกรัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๐

เด็กชายธีรพงษ์ ไชยเสนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๑

เด็กหญิงนริศรา คำเกิด ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองใบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๓

เด็กชายบารมี คำจุลลา ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๕

เด็กหญิงปนัดดา อาจสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๖

เด็กหญิงปภาวดี แซ่จึง
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๗

เด็กชายปรัตถกร อินทร์ละคร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๘

เด็กหญิงปชธิตา ชุมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๓๙๙

เด็กหญิงปยะธิดา รัตนะวัน ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๐
เด็กหญิงพรรณพัชร อุ่นจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๑

เด็กชายพิทวัส สิมมา ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๒

เด็กหญิงพิยดา เสากลาง ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์ทองคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๔

เด็กชายวศินธ์ เดชบุญ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๕

เด็กหญิงสุพิฌชา อินทิรักษ์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๖
เด็กหญิงสุรัชดาพร ชูกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๗

เด็กหญิงสุวนันท์ สระแก้ว ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๐๙
เด็กหญิงอภัสราพร อรรคบุตร ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๐

เด็กชายอลงกรณ์ โตมร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๑

เด็กชายอัจฉริยะ อุทุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๒

เด็กหญิงเอมิกา พิมพิเศษ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๓

เด็กหญิงกชกร พินิจสอน ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๔

เด็กหญิงกฤติยา นาเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๕

เด็กหญิงกัลยากร ล้านทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๖

เด็กหญิงจิราพัชร การบรรจง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๗

เด็กชายจิรายุทธ พรหมศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๘

เด็กชายเจตตริน อินคำแหง ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่จึง ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๐

เด็กชายไชยภัทร เข็มลัง ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๑

เด็กหญิงญาณิศา ประมัดสระน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

รัตนวัน ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คำเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๔

เด็กชายทศเทพ อินทร์ทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๕

เด็กชายธนพนธ์ โพธิงาม

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๖

เด็กหญิงธนิษฐา กองแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๗

เด็กหญิงธัษณามดี บูรณะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๘

เด็กหญิงธีราพร อินทองสุข
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๒๙

เด็กหญิงนิชาภัทร แก่นที
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา แวงยางนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๑

เด็กหญิงบุษราคัม ธรรมบุตร ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๒

เด็กชายบูรพา ธนูจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๓
เด็กหญิงเบญญาภา โพธิวัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๔

เด็กชายปภาวิชญ์ หงษ์อินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๕

เด็กหญิงปยาพัชร พลศรีดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิวัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๗

เด็กชายภูเบศ สะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๘

เด็กหญิงภูริชญา ศรัทธาคลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๓๙
เด็กหญิงรวินท์นิภา สุตะพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  
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ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๐
เด็กหญิงระดาวรรณ

ศรีบัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๑

เด็กชายวายุ โพธิวัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๒

เด็กหญิงวารุณี ประโยชน์มี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๓

เด็กหญิงสลักจิต คำแพง ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา สอนศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๕

เด็กหญิงสุฐิตา สีระสุก
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๖

เด็กชายสุธรรม โพธิวัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ศรีวิชัย
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๖๒๖๑/๒๔๔๘

เด็กชายอานนท์ บุญราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส้มปอยพิทยาคม วัดส้มปอยใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐  ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๑ / ๗๑

้
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